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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 15 september 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg (VVD), A.M. Ruigrok-

Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse 

(D66), S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), 

J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn (BBH), M. Roelofs (BBH) 

en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, plaatsvervangend griffier 

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren A. de Jong, F.Q.A. van Trigt en 

J.A.J. Verheijen 

 

Afwezig:  mevrouw J.M.R. Rippner (BBH) en de heren F.J.M. Evers (BBH) en A.J. van 

Heusden (Bloeiend Hillegom) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Boschma aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Penning, directeur bestuurder van SPH Opvang, spreekt in over agendapunt 

8, Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang Hillegom 2017.  

 

4. Vragenkwartier 

De heer Jansen van Bloeiend Hillegom stelt vragen over de kosten van het 

herstel van de rotondes N208 bij de Wilhelminalaan en de Sixlaan. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 22 en 23 juni 2016 en 

de raadsvergadering van 7 juli 2016 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

De raad actualiseert de actielijst. 

De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende 

toezeggingen wordt gewijzigd. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld,  waarbij 

het ingekomen stuk over het standpunt van het Longfonds m.b.t. houtrook onder 

C wordt gezet (advies vragen van het college). 

Burgemeester Van Erk  zegt toe het antwoord van het college op de brief van 

Crescendo ook naar de raad te sturen. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Van Egmond stelt een 

aanvullende vraag. Deze wordt door wethouder  De Jong beantwoord. 
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8. Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang Hillegom 2017 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van de PvdA en GroenLinks een 

amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

9. Vergunningstelsel voor ligplaatsen in haven 

Het initiatiefvoorstel wordt verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks en 

Bloeiend Hillegom zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 

10. Benoeming burgerlid 

De raad benoemt de heer R.I. Semrek als burgerlid met 15 stemmen vóór en 

1 ongeldige stem. 

 

11. Hamerstukken: 

11a. Ontwerpbestemmingsplan Lapinenburgstraat 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11b. Vaststelling gewijzigde APV Hillegom 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11c. Paraplubestemmingsplan Parkeerbeleid 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11d. Ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 2 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11e. Bestuursrapportage 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11f. Kindergemeenteraad 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2016. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
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BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (aangenomen) 

Onderwerp: Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de  kosten 

van het bezoeken van kinderopvang Hillegom 2017 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van de PvdA en 

GroenLinks 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 1 toevoegen  

- waarbij Artikel 1. Definities, punt 3 wordt vervangen door: 

  3. Doelgroepkind: een kind dat valt onder de doelgroep van voorschoolse educatie  

  (2,5 jaar tot en met 4 jaar) met een taalachterstand, rekenachterstand, motorische 

  en/of sociaal emotionele achterstand.  

- waarbij bij Artikel 2, lid 2 voor ‘tegemoetkoming in de kosten’ 

  ‘inkomensafhankelijke’ wordt toegevoegd. 

 

Toelichting 

In de verordening wordt voor de doelgroep verwezen naar de bijbehorende notitie. De 

notitie en de verordening hebben echter niet dezelfde doelgroep. De verordening 

gaat over Voorschoolse Educatie (t/m 4). De notitie gaat over Voorschoolse opvang 

(t/m 4 jaar) en VVE (t/m 6/7 jaar).  

De verordening is het formeel door de raad vastgestelde kader, dit moet volledig en 

duidelijk zijn. De informatie over voorschoolse opvang en VVE moet makkelijk en 

goed vindbaar zijn voor onze inwoners. Door een complete en duidelijke verordening 

vast te stellen, staat alle informatie in één document.  

 


