
Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 9 juli 2020

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 

A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), L.M.J. Pijnacker (VVD), 
J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en 
de heren S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), D. van 
Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. 
Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), F.R. Vrijburg (CDA) 
en J. Zwaan (CDA)

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

Aanwezige wethouders: mevrouw C.J. Hoekstra, de heren A. de Jong, J.A. van Rijn en F.Q.A. van Trigt

Afwezig: de heer J. Grimbergen (BBH)

1. Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 20:00 uur. 
Door loting wordt de heer Roelofs aangewezen als eerst stemmend lid. 

2. Vaststellen van de agenda
De raad voegt agendapunt 11a toe ter behandeling van een voorstel tot bekrachtiging van 
een noodverordening. De raad voegt agendapunt 13a toe ter behandeling van een motie 
over Verblijfsbelasting.
De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

2a. Bekendmaking aanbeveling herbenoeming burgemeester
Mevrouw Heemskerk maakt, als voorzitter van de besloten raadsvergadering die hiervóór 
gehouden is, bekend dat de raad besloten heeft de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer Van Erk te 
herbenoemen als burgemeester van Hillegom. Zij feliciteert de heer Van 
Erk hiermee en overhandigt hem bloemen.
De heer Van Erk spreekt een reactie uit. 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4. Vragenkwartier
De heer Van Egmond stelt vragen over de vergunning van de Hillegomse manege. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Rijn.
De heer Buijck stelt vragen over bosaanplant. Deze worden beantwoord door wethouder 
Hoekstra.
De heer Buijck stelt vragen over sloop van panden aan het Henri Dunantplein. Deze worden 
beantwoord door wethouder De Jong, aangevuld door burgemeester Van Erk.

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 11 juni 2020 en van de 
raadsvergadering van 25 juni 2020
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

De raad actualiseert de actielijst.
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De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende toezeggingen blijft 
ongewijzigd.

6. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

7. Schriftelijk gestelde vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording. Op verzoek van de heer Boschma zegt de heer 
Van Erk toe een volledig overzicht te verstrekken van de verhouding man/vrouw binnen de in 
de organisatie gehanteerde functieprofielen wanneer dit beschikbaar komt.
De beantwoording van de vragen van Bloeiend Hillegom over het Van Nispenpark wordt 
doorgeschoven naar de raadscommissie van 2 september. De voorzitter zegt toe zo mogelijk 
afzonderlijke cijfers voor het Van Nispenpark te verstrekken.

8. Hamerstukken:
8a. Tweede verlenging looptijd overeenkomst accountantsdiensten

De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8b. Programmarekening 2019
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9. Benoemen plaatsvervangend griffiers
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
De heer Van Dooren legt de verklaring en belofte af.

10. Benoeming ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
Mevrouw Loozen legt de verklaring en belofte af.
De heer Jansen, lid van de rekenkamercommissie, spreekt de vertrekkende secretaris, 
mevrouw Van Wijck, toe.

11. Benoeming plaatsvervangende leden Rekenkamercommissie
De raad besluit de heer Vrijburg met 17 stemmen vóór en één blanco en de heer Van Egmond 
met 17 stemmen vóór en één tegen te benoemen als plaatsvervangend lid van de 
Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse.

11a. Bekrachtiging Noodverordening vondst explosieven Trekvaart Haarlem Leiden
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12. Opnemen van een verbod op magneetvissen in de APV Hillegom
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13. Woonprogramma Hillegom 2020-2024 (amendementen en moties zie bijlage)
De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging in het Woonprogramma.
De heer Jansen heeft op persoonlijke titel een zienswijze ingediend op het Woonprogramma 
en neemt daarom niet deel aan de beraadslagingen over dit onderwerp en aan de stemming 
over de amendementen.
Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, CDA en BBH 
amendement 1 in over Vereveningsfonds.
De heer Van Egmond (GroenLinks) dient amendement 2 in, over aandeel sociale huur in 
bouwprogramma. Hij dient namens de fracties van GroenLinks en D66 amendement 3 in, 
over Vereveningsfonds, en 4, over zelfbewoningsplicht, en namens de fracties van 
GroenLinks, D66 en VVD motie 1, over jaarlijkse rapportage.
De heer Evers dient namens de fracties van BBH en CDA motie 2 in, over onderzoek Fonds 
Sociale Woningbouw.
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De heer Zwaan dient namens de fracties van CDA en Bloeiend Hillegom motie 3 in, over 
starters op de woningmarkt.
Na beraadslaging trekt de heer Van Egmond namens de indieners amendement 4 in.
De raad neemt amendement 1 aan. De fracties van GroenLinks en D66 zijn tegen, de overige 
fracties zijn vóór.
De raad verwerpt amendement 2. Alleen de fractie van GroenLinks is vóór.
De raad verwerpt amendement 3. De fracties van GroenLinks en D66 zijn vóór, de overige 
fracties zijn tegen.
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.
De heer Jansen legt een stemverklaring af over de moties 1 en 2.
De raad neemt motie 1 unaniem aan.
De raad neemt motie 2 aan. De fracties van D66 en Co Jansen zijn tegen, de overige fracties 
zijn vóór.
De raad neemt motie 3 aan. De fractie van VVD is tegen, de overige fracties zijn vóór.

13a. Motie Verblijfsbelasting
De heer Zwaan dient namens de fracties van CDA en Bloeiend Hillegom een motie in (zie 
bijlage).
Na beraadslaging neemt de raad de motie aan. De fracties van CDA, Bloeiend Hillegom en 
BBH zijn vóór, de overige fracties zijn tegen.

14. Sluiting
De heer Boschma kondigt zijn ontslag als raadslid aan.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:23 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 september 2020.

drs. M.G.J. Veeger A. van Erk 
plv griffier voorzitter

BIJLAGE

AMENDEMENT 1  (aangenomen)
Onderwerp: Woonprogramma 2020-2024 - Vereveningsfonds
Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom, CDA 
en BBH

Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
waarbij op pagina 13, onder Vereveningsfonds, “>5 woningen” wordt vervangen door 
“>8 woningen” en op pagina 23 in de Afwegingskaders “Invulling van het bouwprogramma (voor 
ontwikkelingen vanaf 5 woningen)” wordt vervangen door “Invulling van het bouwprogramma 
(voor ontwikkelingen van >8 woningen)”.

Toelichting:
Als bij een bouwplan met een aantal van meer dan 5 woningen al bijgedragen moet worden aan 
het vereveningsfonds, is dat een drempel waardoor de financiële kosten te hoog kunnen worden 
om op kleine inbreilocaties (6 à 8 woningen) bouwinitiatieven tot uitvoering te brengen. Door de 
drempel te verhogen naar meer dan 8 woningen worden meer inbreilocaties aantrekkelijk voor 
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woningbouw. Bovendien kan het bouwen van, veelal duurdere, woningen zorgen voor 
doorstroming, waardoor goedkopere woningen beschikbaar komen.

AMENDEMENT 2  (verworpen)
Onderwerp: Woonprogramma Hillegom 2020-2024, aandeel sociale huur in 
bouwprogramma
Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks)

Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
met dien verstande dat in hoofdstuk 3.2 Afwegingskaders in de Invulling van het 
bouwprogramma het percentage Sociale huur tot €737,14 wordt gewijzigd in 30 en het 
percentage Vrij bouwprogramma wordt gewijzigd in 35.

Toelichting:
In de Regionale Woonagenda Holland Rijnland die in 2018 is vastgesteld wordt geconstateerd 
dat er een aanzienlijke schaarste is in de sociale huur. Becijferd wordt dat de netto behoefte tot 
2030 voor 25% à 30% uit sociale huurwoningen bestaat. Dit is exclusief plannen voor verkoop 
en transformatie van sociale huurwoningen. Expliciet wordt genoemd dat in Holland Rijnland 
Noord nog aanvullingen gewenst zijn in het sociale huursegment.
Ook in het voorliggende Woonprogramma wordt melding gemaakt van een blijvend toenemende 
druk op de sociale huur, hetgeen tot uiting komt in het oplopen van wacht- en zoektijden.
Het huidige aandeel sociale huurwoningen in Hillegom is 26%. Als we in het bouwprogramma 
25% hanteren voor het aandeel sociale huurwoningen, dan zal per saldo het aandeel ongeveer 
gelijk blijven. Daarmee blijft het tekort aan sociale huur dus in stand. De meest effectieve 
manier om dit tekort terug te dringen is het realiseren van een groter aandeel sociale huur.

AMENDEMENT 3  (verworpen)
Onderwerp: Woonprogramma Hillegom 2020-2024 - Vereveningsfonds Sociale 
Woningbouw
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en D66

Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
met dien verstande dat in hoofdstuk 2.2 onder ‘Vereveningsfonds’ het tekstdeel “(> 5 
woningen)” wordt vervangen door “(ongeacht de omvang)” en in hoofdstuk 3.2 in de 
Afwegingskaders het tekstdeel “(voor ontwikkelingen vanaf 5 woningen)” vervalt.

Toelichting:
Om de effectiviteit van het vereveningsfonds zo maximaal mogelijk te maken, dient de omvang 
van een initiatief niet bepalend te zijn voor de toepassing van het fonds. Hiermee wordt tevens 
een gelijk speelveld gecreëerd voor alle partijen en initiatieven. Het hanteren van een 
willekeurige ondergrens zou leiden tot bevoordeling van kleinere initiatieven ten koste van de 
realisatie van sociale huurwoningen.

AMENDEMENT 4  (ingetrokken)
Onderwerp: Woonprogramma 2020-2024 – Zelfbewoningsplicht en anti-
speculatiebeding
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en D66

Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen: 
met dien verstande dat in hoofdstuk 2.2 onder ‘Instrumentarium, Wat gaan wij zelf doen?’ het 6e 
punt als volgt wordt gewijzigd: 
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Om speculatie te voorkomen maken we hierover in anterieure overeenkomsten afspraken met 
marktpartijen. Onderdeel daarvan zijn altijd een zelfbewoningsplicht en een anti-
speculatiebeding voor woningen met een koopsom tot de NHG-grens.
Voorts worden de mogelijkheden onderzocht om een zelfbewoningsplicht in te voeren voor 
bestaande woningen in de prijsklasse tot maximaal de NHG-grens.
In de voorwaarden behorend bij deze regelingen dient maatwerk te worden toegepast.

Toelichting:
In de huidige tekst in het Woonprogramma worden de zelfbewoningsplicht en het anti-
speculatiebeding genoemd als voorbeelden van instrumenten die kunnen worden toegepast in 
anterieure overeenkomsten met marktpartijen. Om koopwoningen in de goedkopere prijsklassen 
maximaal bereikbaar te maken en te houden voor de doelgroep, willen wij beide instrumenten 
daadwerkelijk toepassen in de anterieure overeenkomsten met marktpartijen voor deze 
woningen, d.w.z. woningen met een koopsom tot de NHG-grens.
Ook voor bestaande woningen in deze prijsklasse kan de zelfbewoningsplicht een effectief 
instrument zijn om de bereikbaarheid voor de doelgroep te bevorderen. Daarom stellen wij voor 
om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

MOTIE 1  (aangenomen)
Onderwerp: Woonprogramma 2020-2024 – Jaarlijkse rapportage
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, D66 en VVD

Tekst motie:
De raad,
overwegende dat
 de raad het Woonprogramma Hillegom 2020-2024 vaststelt;
 hierin doelstellingen zijn opgenomen om te voorzien in de toekomstige woningbehoefte van 

Hillegom;
 er veel factoren en voortdurend wijzigende omstandigheden zijn die de realisatie van deze 

doelstellingen kunnen beïnvloeden;
 raads- en commissieleden halfjaarlijks door het college worden bijgepraat over 

woningbouwprojecten, maar hierbij het overzicht en de duiding in relatie tot de doelstellingen 
ontbreekt,

van mening dat
 de raad gedurende de looptijd van dit woonprogramma regelmatig geïnformeerd dient te 

worden over de realisatie van de doelstellingen, aan de hand waarvan de raad desgewenst 
kan bijsturen,

gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
 de raad jaarlijks inzicht te geven in de realisatie van de in het Woonprogramma beschreven 

kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen;
 dit te doen aan de hand van de feitelijk gerealiseerde en geplande initiatieven die de 

woningvoorraad beïnvloeden
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE 2  (aangenomen)
Onderwerp: Woonprogramma 2020-2024 – Onderzoek naar een Fonds Sociale 

Woningbouw
Ingediend door de heer Evers namens de fracties van BBH en CDA

Tekst motie:
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De raad,
overwegende dat
 de te bouwen huurwoningen in de sociale sector een hoge onrendabele top kennen;
 ISV-subsidies al lang niet meer beschikbaar zijn voor deze sector;
 onze eigen grondposities voor het inzetten op sociale woningbouw zo goed als uitgeput zijn;
 woningbouwprojecten moeten passen in de koers van de Omgevingsvisie; 
 we vaart willen zetten achter het sociale woningbouwprogramma, 
van mening dat
 de regels met betrekking tot de leefomgeving en de duurzaamheid van nieuwe woningen de 

bouw van sociale huurwoningen steeds duurder maken, 
 er gemeentelijke financiële middelen nodig zijn voor sociale woningbouwprojecten die anders 

niet haalbaar zijn,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
 te onderzoeken of het instellen van een Fonds Sociale Woningbouw, waarin maximaal 10% 

van de algemene reserve, ofwel 4 miljoen euro, kan worden gestort, een geschikt middel is 
om de sociale woningbouw te bevorderen;

 bij dit onderzoek ook aandacht te besteden aan de voorwaarden waaronder gebruikgemaakt 
kan worden van dit fonds;

 de raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE 3  (aangenomen)
Onderwerp: Woonprogramma 2020-2024 - Starters op de Hillegomse woningmarkt
Ingediend door de heer Zwaan namens de fracties van CDA en Bloeiend Hillegom

Tekst motie:
De raad,
overwegende dat
 starters in de gemeente Hillegom aangewezen zijn op goedkope koop of sociale huur;
 sociale relaties belangrijk zijn bij de vestigingsproblematiek van jongeren en veel Hillegomse 

jongeren die starten op de woningmarkt een sterke binding hebben met hun omgeving en 
graag in de gemeente Hillegom willen blijven wonen;

 aangezien financiering vaak een struikelblok is, startende huishoudens in Hillegom grote 
moeite hebben om in het segment tot €250.000,- een koopwoning te bemachtigen;

 de gemeente Hillegom een starterslening ter beschikking stelt tot maximaal € 30.000 per 
aangekochte woning;

 de Rekenkamercommissie Hillegom - Lisse constateert dat de starterslening niet optimaal 
wordt benut, aangezien het maximum aantal leningen niet wordt verstrekt;

 de Rekenkamercommissie Hillegom - Lisse aanbeveelt om de starterslening ter beschikking 
te stellen tot maximaal € 50.000 per aangekochte woning;

 indexatie of verruiming niet heeft plaatsgevonden sinds in 2006 de Verordening 
stimuleringsfonds startersregeling is aangenomen omtrent de hoogte van de starterslening 
terwijl de huizenprijzen wel significant zijn gestegen;

 de Verordening stimuleringsfonds startersregeling separaat beleid is, die buiten de scope van 
de woonvisie valt en de gewenste integrale aanpak van het woonprogramma niet negatief 
beïnvloedt;

 er op dit moment een afname is van het aantal verstrekte startersleningen, die samenhangt 
met het landelijke beeld dat starters als gevolg van stijgende woningprijzen, een verminderd 
woningaanbod en strengere financieringsnormen steeds minder toegang hebben tot de 
woningmarkt  (Stimuleringinsfonds Volkshuisvesting, Jaarverslag 2018);

 het fonds voor de startersleningen revolverend is, er een wisselend bedrag in kas is en er tot 
nu toe altijd voldoende geld beschikbaar is geweest om aan nieuwe aanvragen te kunnen 
voldoen,

6



van mening dat
 beperkt aanbod van betaalbare koopwoningen de hoofdoorzaak van het toenemende 

woningtekort is voor starters in Hillegom;
 voor het sociaal en economisch aantrekkelijk en leefbaar houden van Hillegom het van 

belang is dat juist de jongeren en startende huishoudens in Hillegom blijven,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
 de inwoners van de gemeente Hillegom actief te informeren over de faciliteiten die de 

gemeente beschikbaar heeft gesteld om starters te helpen bij het kopen van een huis;
 de raad een voorstel voor te leggen om de voorwaarden voor het toekennen van een 

starterslening aan te passen door de hoogte van de starterslening te verhogen van € 30.000 
naar € 50.000 conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie

en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE   (aangenomen)
Onderwerp: Verblijfsbelasting
Ingediend door de heer Zwaan namens de fracties van CDA, Bloeiend Hillegom en 

BBH

Tekst motie:
De raad,
overwegende dat
 belastingheffing bij ingezetenen van Hillegom noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren 

in lokale voorzieningen;
 vele van die investeringen ook ten gunste komen van niet ingezetenen waaronder zakelijke 

bezoekers, toeristen en arbeidsmigranten;
 er onvoldoende capaciteit is om bij huisvesters van arbeidsmigranten te controleren of  

woon- en verblijfssituaties aan de voorschriften voldoen;
 de gemeenteraad kan bepalen dat verblijfsbelasting verschuldigd is over zakelijke of privé 

overnachtingen van niet ingezetenen die hiervoor een vergoeding betalen;
 om verblijfsbelasting te kunnen heffen, de gemeenteraad een verordening verblijfsbelasting 

moet vaststellen;
 in deze verordening de berekening van de verschuldigde belasting wordt vastgelegd,
 van mening dat
 het eerlijk is om aan in de gemeente overnachtende niet ingezetenen een vergoeding te 

vragen in de vorm van verblijfsbelasting voor het gebruik van de lokale voorzieningen;
 het belangrijk is om te handhaven op goede en fatsoenlijke huisvesting voor 

arbeidsmigranten, om zodoende risico's voor de gezondheid en de brandveiligheid, 
overbewoning en overlast tegen te gaan;

 de opbrengsten uit de verblijfsbelasting deels kunnen worden aangewend voor de 
handhaving op goede huisvesting voor arbeidsmigranten,

gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
 te onderzoeken wat de voor- en nadelen van het invoeren van verblijfsbelasting zijn;
 hierbij te onderzoeken hoeveel de belastingheffing aan inkomsten kan genereren;
 te onderzoeken hoeveel het kost om een dergelijke belasting te realiseren, te administreren 

en hoeveel het kost om het beleid van verblijfsbelasting te handhaven;
 en te onderzoeken of de inkomsten vanuit de verblijfsbelasting deels kunnen worden ingezet 

voor aanvullende handhavingscapaciteit voor het thema huisvesting arbeidsmigranten en 
overige in het Actieprogramma Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten HLTsamen gedefinieerde 
doelen

en gaat over tot de orde van de dag.
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