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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 8 december 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, vanaf punt 4), J.M.R. 

Rippner (BBH), 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), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij 

(VVD), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusen (Bloeiend Hillegom), J.A. 

van Rijn (BBH), M. Roelofs (BBH) en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

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

Tevens aanwezig: de heer M.A.M. Sanders (burgerlid, bij punt 9) 

 

Afwezig: de heer J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) en wethouder J.A.J. Verheijen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad agendeert punt 8 (Beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd 

Wonen) als hamerstuk. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de rotonde Beeklaan en de bebouwde-

komgrens aldaar. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de stationsweg. Deze worden beantwoord 

door wethouder De Jong. 

De wethouder zegt toe de inrichtingstekeningen aan de raad te sturen. 

 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de voorgenomen cliëntenstop door zorginstelling 

’s Heeren Loo. Deze worden beantwoord door wethouder Van Trigt. De heer Van Rijn 

reageert, als AB-lid van Holland Rijnland, en zegt toe het proces van besluitvorming 

in Holland Rijnland aan de orde te stellen in het clusteroverleg Duin- en Bollenstreek. 

Hij zal hierover terugkoppelen naar de raadscommissie. 

 

Mevrouw Hoekstra stelt vragen over de meldingen bij Veilig Thuis en de ervaringen 

van de Hillegomse scholen met dit meldpunt. Deze worden beantwoord door 

wethouder Van Trigt. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 27 oktober 2016 en de 

raadsvergadering van 3 en 10 november 2016 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 
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De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en 

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Mevrouw Hoekstra stelt een 

aanvullende vraag. Deze wordt beantwoord door wethouder Snuif. 

 

8. Beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen 

Mevrouw Ringelberg legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Benoeming burgerlid 

De raad benoemt unaniem de heer M.A.M. Sanders als burgerlid. 

De heer Sanders stelt zich kort voor. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Vaststellen Welstandsnota Hillegom 2016 en mutatie samenstelling 

welstandscommissie 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10b. Ontwerpbegroting 2017 GR Werkorganisatie HLTsamen 

Mevrouw Ringelberg legt een stemverklaring af. 

Op suggestie van mevrouw Ringelberg besluit de raad aan de zienswijzebrief toe te 

voegen dat de raad belang hecht aan de samenwerking, waardering heeft voor de 

inzet van de medewerkers en hen succes wenst bij de vormgeving van de 

werkorganisatie HLTsamen. De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10c. Verordening Commissie bezwaren en klachten 2017 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10d. De Triangel  

De heer De Goeij legt een stemverklaring af namens de fracties van VVD en BBH. 

De heer Van Heusden legt een stemverklaring af namens de fractie van Bloeiend 

Hillegom. 

Mevrouw Hoekstra legt een stemverklaring af namens de fractie van CDA. 

Mevrouw Van Dijk (PvdA) en de heer Van Egmond (GroenLinks) leggen een 

stemverklaring af. 

 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks 

zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

10e. Bestemmingsplan Nieuweweg 2 Hillegom 

De heer Van Egmond legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10f. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Paintball- en lasergamecentrum Hillegom 

Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af namens de fractie van Bloeiend 

Hillegom. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10g. Beleidsnota ‘Cultuur creëert en verbindt! 2017-2020’  

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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10h. Scenariodocument ‘Het Raam’ 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10i. Gezond GeregelD 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2017. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


