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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 18 mei 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

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), J.M.R. Rippner 

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

(BBH), M. Roelofs (BBH), M.A.M. Sanders (Bloeiend Hillegom) en 

F.R. Vrijburg (CDA) 

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

 

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

J.A.J. Verheijen 

 

Afwezig: mevrouw A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van Rijn 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 Griffioen spreekt in namens omwonenden over agendapunt 8 (Stand van 

zaken raadsmotie plan De Marel). 

De heer Schipper spreekt in namens omwonenden over agendapunt 8 (Stand van 

zaken raadsmotie plan De Marel). 

De heer Haytink spreekt in namens balletschool Martha de Rijk over agendapunt 9 

(Nota ‘Keuzes maken’ Sport- en Beweegnota 2017-2020). 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze 

worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de adviesgroep Duinpolderweg. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. De heer Jansen reageert op een opmerking 

van de wethouder. 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de ‘nabijheid’ van de ambtelijke 

werkorganisatie HLTsamen. Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk.  

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de Duinpolderweg. Deze worden beantwoord 

door wethouder De Jong. 

De heer Roelofs stelt vragen over airco’s aan de Pastoorslaan. Deze worden 

beantwoord door wethouder Verheijen. 

De heer Vrijburg stelt vragen over diefstallen bij het station. Deze worden 

beantwoord door burgemeester Van Erk.  

De heer Van Rijn stelt vragen over wachttijden bij jeugdhulp. Deze worden 

beantwoord door wethouder Van Trigt. Mevrouw Ringelberg voegt een opmerking 

toe. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 6 april 2017 en van de 

raadsvergadering van 20 april 2017 
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De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

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. Er zijn geen aanvullende vragen. 

De beantwoording van de vragen van Bloeiend Hillegom over de 

gehandicaptenparkeerkaart wordt doorgeschoven naar de raadscommissie van 

1 juni. 

 

8. Stand van zaken raadsmotie plan De Marel 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Nota ‘keuzes maken’ Sport- en Beweegnota 2017-2020 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66, BBH en GroenLinks een 

amendement in (amendement 1, zie bijlage) en namens de fracties van D66, 

BBH, GroenLinks en PvdA een motie (zie bijlage). 

De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, CDA en PvdA 

een amendement in (amendement 2, zie bijlage). 

De heer Van Egmond wijzigt de motie namens de indieners. 

Na discussie trekt de heer Adamse namens de indieners amendement 1 in. 

De raad neemt amendement 2 unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

10. Voortgang Vossepolder (vaststellen grondexploitatie en update voortgang) 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Zienswijzen conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 

De heer Van Erk zegt toe de behandelwijze van de conceptbegrotingen van de 

gemeenschappelijke regelingen vóór volgend jaar te evalueren. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Benoeming burgerlid 

De raad benoemt mevrouw A.N. Dijkshoorn als burgerlid met 15 stemmen 

vóór en 3 tegen. 

 

13. Hamerstukken: 

13a. Aansluiting Veiligheidshuis Hollands Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13b. 10
e

 wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13c. Aanbesteding accountantsdiensten  

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:57 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2017. 
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drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 

 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  1 (ingetrokken) 

Onderwerp: Nota “Keuzes maken” Sport- en Beweegnota 2017-2020 

Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, BBH en GroenLinks 

 

Tekst amendement 

Het conceptbesluit vervangen door:  

De nota ‘Keuzes maken’ Sport- en Beweegnota 2017-2020 voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 

Toelichting 

De nota “Keuzes maken” is een goede weergave van de wensen c.q. ambities en 

prioriteiten van het werkveld. Dit vormt een nuttige input voor een op te stellen Sport- 

en Beweegnota. 

Het is echter prematuur om alle ambities, speerpunten en prioriteiten nu al volledig 

als gemeente over te nemen.  

 

 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging) 

Onderwerp: Nota “Keuzes maken” Sport- en Beweegnota 2017-2020 

Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, BBH, GroenLinks  

en PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

constaterende dat 

- via een intensief participatietraject aan stakeholders mogelijkheden zijn geboden 

om bij te dragen aan een nieuw sport- en beweegbeleid in Hillegom; 

- de opbrengst van dit traject een helder beeld geeft over wat de knelpunten binnen 

het werkveld zijn en welke wensen er leven; 

- er tijdens het participatietraject samenwerkingsverbanden tussen de stakeholders 

onderling en met het sociaal domein tot stand zijn gekomen; 

- de uit het participatietraject voortgekomen ambities en speerpunten per thema één 

op één zijn overgenomen in de nota, 

van mening dat 

- het van belang is dat een nieuw sport- en beweegbeleid kan rekenen op brede 

steun bij de stakeholders; 

- er realistische verwachtingen moeten zijn over de uitvoering van de nota; 

- door het participatietraject een goede basis is gelegd voor een op te stellen sport- 

en beweegnota; 

- de nota “Keuzes maken“ nog weinig concreet is; 

- het niveau van participatie ook voor het vervolgtraject goed moet worden vastgelegd; 

- de rollen van de raad, gemeente en stakeholders hiertoe in het op te stellen sport- 

en beweegbeleid helder omschreven moeten zijn, 

roept  het college op 

- in de op te stellen sport- en beweegnota een samenhangende visie te presenteren 

en in ieder geval concreet aandacht te besteden aan onderstaande punten: 

1. Het benoemen van het niveau van participatie voor het vervolgtraject bij de 

uitvoering van de sport- en beweegnota. 

2. Uitwerken wat de keuze voor het participatieniveau betekent voor: 

a. De rol van de gemeente bij de verdere uitwerking van de ambities en 

speerpunten. 

b. De realisatie van speerpunten, waarbij de bevoegdheden en 
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verantwoordelijkheden liggen bij andere partijen (bijvoorbeeld Sportpark 

Zanderij en de scholen). 

c. De rol van de stakeholders. 

3. De link tussen sport- en gezondheidsbeleid en jeugdbeleid. 

- deze nota ter vaststelling voor te leggen aan de raad 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging 

Punt 3 van het dictum gewijzigd in: De link tussen sport- en gezondheidsbeleid, 

jeugdbeleid en Wmo. 

 

 

 

AMENDEMENT  2 (aangenomen) 

Onderwerp: Nota “Keuzes maken” Sport- en Beweegnota 2017-2020 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom, CDA, 

en PvdA 

 

Tekst amendement 

besluitpunt 2 (de aangebrachte prioritering van de ambities worden over genomen als 

de gemeentelijke prioritering) te laten vervallen en  

besluitpunt 4 (de aangebrachte prioritering van de speerpunten met doelstellingen 

wordt overgenomen als de gemeentelijke prioritering) te laten vervallen. 

 

Toelichting 

De nota “Keuzes maken” is geschreven naar aanleiding van het participatietraject 

Sport en Bewegen waarin gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties hun 

inbreng ten aanzien van de Sport- en Beweegnota hebben geleverd. De nota vormt de 

voorzet voor de te schrijven beleidsnota over sport en bewegen. De opbrengst van 

het participatietraject is verwoord in ambities en doelstellingen voor het sport- en 

beweegbeleid die soms dicht bij elkaar liggen of elkaar soms iets overlappen. 

Daarnaast kan de aangebrachte prioritering de uitvoering van het sport- en 

beweegbeleid de komende jaren beperken. Een initiatief (bijv. vanuit de samenleving) 

dat aansluit bij een nu lager geprioriteerde ambitie zou om die reden bijvoorbeeld 

niet gehonoreerd kunnen worden terwijl het wel kansrijk is. Door de prioritering te 

laten vervallen en daar waar mogelijk ambities en doelstellingen te clusteren, wordt 

het mogelijk, te komen tot een actuele beleidsnota Sport en Bewegen waarmee 

sturing wordt gegeven aan het sport- en beweegbeleid voor de komende 4 jaar.  

 


