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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 9 november 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, 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), 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 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van Duffelen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit punt 8 na punt 10 te behandelen en voegt agendapunt 10a toe 

ter behandeling van een motie van de fractie van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Hoekstra stelt vragen over gratis wifi via het Wifi4EU-fonds. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer van Egmond stelt vragen over evaluatie van de 3
e

 fase van de herinrichting 

N208. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Jansen stelt vragen over de toewijzing van appartementen Julia door 

woonstichting STEK. Deze worden beantwoord door wethouder Verheijen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 27 september 2017, de 

besloten raadscommissies van 3 mei en 27 september 2017 en van de 

raadsvergadering van 12 oktober 2017 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

Naar aanleiding van het verslag van 12 oktober maakt de heer Jansen een 

opmerking m.b.t. de verkeersituatie bij de Hillegommerbrug. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

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

doorlopende toezeggingen.  

 

6. Ingekomen stukken 

Mevrouw Heemskerk meldt dat haar fractie het onvoldoende vindt om het 

raadsmemo over de Centrumplannen voor kennisgeving aan te nemen. Zij heeft 
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een agenderingsvoorstel bij de griffie ingediend om de informatie in de 

raadscommissie te kunnen bespreken. 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

Mevrouw Hoekstra maakt een opmerking over het antwoord m.b.t. het 

armoedebeleid. 

De heer van Egmond stelt een aanvullende vraag over het MER Duinpolderweg. 

Deze wordt beantwoord door wethouder De Jong en burgemeester Van Erk. 

 

9. Voorkomen huisuitzettingen 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van VVD is tegen. 

 

10. Programmabegroting 2018 

De heer Van Egmond dient namens de fractie van GroenLinks een motie in (zie 

bijlage). 

Wethouder Verheijen zegt dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid er vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 komt. 

Burgemeester Van Erk zegt toe het burgerpanel te bevragen over de zichtbaarheid 

van de handhaving voordat de Veiligheidsmonitor uitkomt, zodat de resultaten van 

beide in samenhang beoordeeld kunnen worden. 

De heer Van Egmond trekt zijn motie in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

8. Financiering uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin- en 

Bollenstreek 

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

zijn tegen. 

 

10a. Motie Startnotitie Afvalbeleid 

Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks een motie in (zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt toe dat hij onderzoekt of er meer scenario’s zijn die 

voldoen aan het kader van 75% scheiding en maximaal 100 kg. restafval per 

inwoner in 2020. Als deze er zijn legt hij ze eerst voor aan de inwoners en daarna, 

mét de resultaten van de burgerparticipatie, aan de raad. Als slechts één scenario 

voldoet aan het kader kunnen alleen uitvoeringsvarianten aan de inwoners worden 

voorgelegd. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen komt hij hiermee bij de raad 

terug. 

Mevrouw Heemskerk trekt de motie namens de indieners in. 

 

11. Hamerstuk:  

Vaststelling Wmo-verordening 

Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:12 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2017. 
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drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (ingetrokken) 

Onderwerp: Programmabegroting, prestatieveld 3.2 Handhaving 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fractie van GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in de Programmabegroting 2018 voor het prestatieveld Handhaving als doel wordt 

gesteld: We willen door toezicht en handhaving gedrag op een positieve wijze 

beïnvloeden, waardoor burgers en bedrijven zich beter aan de vastgestelde regels 

houden. We willen zichtbaar aanwezig zijn, ook op momenten dat er niet op ons 

gerekend wordt; 

- onlangs een vraag is gesteld aan het college waarin de zorgen van inwoners over 

de zichtbare en effectieve handhaving werden verwoord; 

- het Handhavinguitvoeringsprogramma 2017 in november 2017 geëvalueerd wordt, 

van mening dat 

- in de programmabegroting terecht belang wordt gehecht aan de zichtbaarheid van 

de handhaving; 

- het voor het sturen op de realisatie van deze doelstelling in 2018 van belang is om 

te weten hoe onze inwoners de zichtbaarheid nu ervaren, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- onder de inwoners van Hillegom te peilen in hoeverre nu wordt voldaan aan het in 

de Programmabegroting 2018 gestelde doel voor handhaving; 

- de uitkomsten hiervan te verwerken in de evaluatie van het 

Handhavinguitvoeringsprogramma 2017, ook als dat betekent dat de evaluatie 

daardoor enige vertraging oploopt; 

- de evaluatie, zoals gesteld in het Handhavinguitvoeringsprogramma 2017, ter 

informatie aan de raad te sturen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

MOTIE  (ingetrokken) 

Onderwerp: Startnotitie Afvalbeleid 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom 

en GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat: 

- in de raadscommissie van 25 oktober 2017 een startnotitie Afvalbeleid besproken 

is; 

- de raadscommissie het college daarbij heeft gevraagd met een nieuwe startnotitie 

Afvalbeleid te komen; 

- in deze nieuwe startnotitie een aantal scenario’s moeten worden uitgewerkt die 

voldoen aan de doelstelling van 75% gescheiden inzamelen en een maximum van 

100 kg restafval per inwoner in 2020, 

van mening dat  

- voor een succesvol afvalbeleid een groot draagvlak onder de inwoners 

noodzakelijk is; 

- voor het creëren van draagvlak participatie van de inwoners bij het opstellen van 

en de keuze voor het beleid belangrijk is, 

gehoord de beraadslaging, 
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verzoekt het college 

- in de nieuwe startnotitie de gevraagde scenario’s te beschrijven inclusief een 

duidelijk inzicht in de verwachte eenmalige en structurele kosten en de 

opbrengsten van elk daarvan; 

- in deze startnotitie het besluitvormingsproces inclusief participatietraject en de 

planning hiervan te beschrijven op basis van de volgende uitgangspunten: 

- vaststelling van deze startnotitie in de raad van februari 2018 (NB zonder 

keuze te maken uit de scenario’s); 

- een participatietraject waarin inwoners en andere belanghebbende partijen 

worden geraadpleegd over de keuze uit de voorliggende scenario’s; 

- terugkoppeling van de resultaten van het participatietraject in de 

raadscommissie en raad, waarbij de raad een keuze maakt uit de scenario’s; 

- opstellen van de nieuwe beleidsnota Huishoudelijk Afval o.b.v. de in de 

startnotitie beschreven scenario’s, de resultaten van het participatietraject en 

de keuze die de raad uit de scenario’s heeft gemaakt; 

- vaststelling van de beleidsnota in het najaar van 2018 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


