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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 7 december 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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

Hillegom, behalve bij punt 12), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg 

(VVD), 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), J. van Duffelen (BBH), D. 

van Egmond (GroenLinks, behalve bij punt 12), F.J.M. Evers (BBH), 

W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend 

Hillegom, behalve bij punt 12), J.A. van Rijn (BBH), M. Roelofs (BBH), 

M.A.M. Sanders (Bloeiend Hillegom, behalve bij punt 12) 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 G.P van Lierop, gemeentesecretaris 

 

Afwezig: de heer S. Boschma (D66) en wethouder J.A.J. Verheijen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. Hij wijdt enkele woorden 

aan de ingebruikname van de heringerichte raadzaal. 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit agendapunt 12 in deze vergadering te behandelen. 

De fracties van PvdA, GroenLinks en Bloeiend Hillegom zijn tegen. De overige 

fracties zijn vóór. 

De raad voegt agendapunt 12a toe ter behandeling van een motie van de fracties 

van GroenLinks en PvdA. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 25 en 26 oktober 2017, 

de besloten raadscommissie van 26 oktober 2017 en van de raadsvergadering 

van 9 november 2017 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

Naar aanleiding van het verslag van de raadscommissie van 26 oktober 2017 

meldt de heer Van Trigt dat nog niet bekend is of het college met een 

raadsvoorstel over de wachtlijsten en -tijden in de jeugdhulp zal komen. Hij zal in 

elk geval de raad informeren over de uitkomsten van de werkgroep die zich 

hierover buigt. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende 

toezeggingen blijft ongewijzigd. 
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6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

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

ter verduidelijking. Deze wordt beantwoord door wethouder De Jong. 

 

8. Advisering AB-leden Holland Rijnland voor AB van 13 december 2017 

Mevrouw Ringelberg geeft een terugkoppeling uit het Bollenstreek-vooroverleg. 

De heer van Egmond stelt enkele vragen die worden beantwoord door mevrouw 

Ringelberg en de heer Adamse. 

 

9. Tweede begrotingswijziging 2017 Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en PvdA een 

amendement in (zie bijlage). 

Na discussie trekt de heer Van Egmond namens de indieners het amendement in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD 

Bollenstreek 2015 

Mevrouw Ringelberg dient namens de fracties van VVD, D66, CDA en BBH een 

amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement aan. De fracties van PvdA, GroenLinks en 

Bloeiend Hillegom zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. De fracties van 

PvdA, GroenLinks en Bloeiend Hillegom zijn tegen. De overige fracties zijn 

vóór. 

 

11. Begrotingswijziging 2017-III ISD Bollenstreek en Vangnetregeling Hillegom 

De heer Van Egmond en de dames Van Dijk en Heemskerk leggen een 

stemverklaring af met betrekking tot besluitpunt 3. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

De fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom verlaten de vergadering. 

 

12. Extra (verkeers)maataregelen Noorder Leidsevaart 

Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

De fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom komen weer in de vergadering. 

 

12a. Motie Invoering opt-in systeem voor verspreiding van ongeadresseerd 

reclamedrukwerk 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en PvdA een motie 

in (zie bijlage). 

Na discussie trekt de heer Van Egmond namens de indieners de motie in. 

 

13. Hamerstukken: 

13a. Extra gelden Veilig Thuis Hollands Midden 2017 en 2018 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13b. Verordeningen Participatiewet ISD Bollenstreek 2017 

Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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13c. Belastingverordeningen 2018 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14. Afscheid gemeentesecretaris en sluiting 

Mevrouw Heemskerk spreekt de heer Van Lierop toe namens de raad. 

De heer Van Lierop spreekt een slotwoord. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2018. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken) 

Onderwerp: Tweede begrotingswijziging 2017 RDOG HM 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en PvdA 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 3 toevoegen:  

met dien verstande dat aan de zienswijze onder ‘Positieve zienswijze’ de volgende 

tekst wordt toegevoegd: 

“Wel willen wij, gezien het gestelde over werkdruk en ziekteverzuim, onze zorgen aan 

u overbrengen over de continuïteit van de bedrijfsvoering en over de (zorg voor) het 

personeel. Wij vertrouwen er op dat u er op toeziet dat de juiste maatregelen worden 

genomen om de situatie v.w.b. werkdruk en ziekteverzuim te normaliseren”. 

 

Toelichting 

Als argument voor de voorgestelde begrotingswijziging wordt aangevoerd dat het 

niet mogelijk is de totale overschrijding te compenseren door middel van interne 

bezuinigingen. Dit mede gezien eerdere bezuinigingen in de afgelopen jaren, de hoge 

werkdruk en het oplopende ziekteverzuim. Bij de behandeling van het voorstel in de 

raadscommissie bleek dit te leiden tot een breed gedeelde zorg over de continuïteit 

van de bedrijfsvoering en de (zorg voor) het personeel, welke de raad onder de 

aandacht van het bestuur van de RDOG wil brengen. 

 

 

AMENDEMENT  (aangenomen) 

Onderwerp: Vaststellen wijziging Verordening re-integratie en loonkosten-

subsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 

Ingediend door mevrouw Ringelberg namens de fracties van VVD, D66, CDA en 

 BBH 

 

Tekst amendement 

Toe te voegen aan artikel 16:  

6. Het dagelijks bestuur kan in individuele gevallen afwijken van artikel 16 tweede 

lid, voor zover de toepassing hiervan gevolgen zou hebben die onevenredig zijn 

in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. 

 

Toelichting 
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Niet-uitkeringsgerechtigden zijn uitgesloten van de regeling, maar er wordt bij 

aanvraag wel een gesprek gevoerd en met deze hardheidsclausule kan deze bepaling 

in uitzonderlijke gevallen worden toegepast voor niet-uitkeringsgerechtigden.  

 

MOTIE  (ingetrokken) 

Onderwerp: Invoering opt-in systeem voor verspreiding van ongeadresseerd 

reclamedrukwerk 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- verspreiding van ongeadresseerd en veelal ongevraagd reclamedrukwerk tot veel 

verspilling van grondstoffen en energie leidt; 

- landelijk gemiddeld 14% van het restafval uit papier/karton bestaat; 

- wij in Hillegom streven naar een reductie van de hoeveelheid restafval, zowel bij 

de huidige manier van inzamelen (afvalscheidingsadvies “op weg naar 65%”) als 

met een nieuwe manier gebaseerd op VANG; 

- de invoering van het zogenaamde opt-in systeem leidt tot een aanmerkelijke 

vermindering van de verspilling omdat hierbij het reclamedrukwerk alleen wordt 

bezorgd bij de huishoudens die hier met een JA-JA sticker expliciet om vragen; 

- de gemeente Amsterdam heeft besloten om dit systeem in te voeren; 

- de landelijke reclamebranche een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam 

heeft aangespannen over de rechtmatigheid van dit systeem, waarbij de 

gemeente Amsterdam in het gelijk is gesteld; 

- de landelijke reclamebranche hiertegen hoger beroep heeft aangetekend, 

van mening dat 

- de invoering van het opt-in systeem een eenvoudige maatregel is die bijdraagt 

aan de beoogde reductie van restafval en het bewustzijn van inwoners inzake 

verspilling van grondstoffen en energie, 

gehoord de beraadslaging, 

spreekt uit 

- positief te staan tegenover het opt-in systeem, waarbij ongeadresseerd 

reclamedrukwerk alleen wordt bezorgd bij huishoudens die expliciet aangeven dit 

te willen ontvangen, 

verzoekt het college 

- dit systeem voor Hillegom uit te werken en ter besluitvorming aan de raad voor te 

leggen, zodra er in het door de reclamebranche aangetekende hoger beroep een 

uitspraak is die de invoering van dit systeem toelaat 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


