
BLOEIEND HILLEGOM 

 

Algemene beschouwingen kadernota 2018 

Mijnheer de voorzitter, wethouders, raadsleden, burgerleden, Hillegomse burgers, overige 

aanwezigen en alle belangstellenden thuis.  

De geluidsinstallatie waarmee u de raadsvergaderingen kunt volgen, is inmiddels vernieuwd, 

maar de raadsvergaderingen volgen via een beeldscherm is helaas nog niet mogelijk. Op dit 

moment zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang en gaan we ervan uit dat met de 

nieuw aantredende gemeenteraad in 2018 dit zeker mogelijk zal zijn. Wat dat betreft graag 

nog even geduld. 

De kadernota 2018 is een compact en overzichtelijk stuk, waarmee wij erg blij zijn. Onze 

welgemeende complimenten voor de samenstellers van deze kadernota. 

Wat betreft de inhoud: zoals we bij 2.1 kunnen lezen, schetst deze begroting een beeld voor 

de jaren 2018 tot 2021. Hoewel regeren vooruit zien is, is het ook van belang dat niet alle 

besluiten zijn dichtgetimmerd voor de toekomst, maar zeker ook ruimte moet laten voor 

eventuele aanpassingen IN DIE toekomst.  

Inmiddels is er duidelijkheid gekomen over het wel/niet heffen van de  precariobelasting. 

Voor de gemeente Hillegom is dit helaas een negatief besluit geworden en mogen wij vanaf 

2022 deze belasting niet meer heffen. Hierdoor ontstaat een tekort van 1,9 miljoen en willen 

wij als gemeente deze inkomsten behouden ofwel niet zien dalen dan moet er; of meer 

bezuinigd worden of moet de gemeente de rekening bij de burger neerleggen. Dit laatste is 

het geval zoals in deze kadernota duidelijk wordt. Het is ook een mogelijkheid om een deel 

van de 1,9 miljoen te bezuinigen en het andere deel evenredig over alle inwoners van 

Hillegom te verdelen. Nu lezen wij dat huurders van woningen, niet bijdragen aan de 

compensatie van de 1,9 miljoen aan heffingen precariobelastingen. Dit zal uiteindelijk alleen 

betaald gaan worden via de OZB door huiseigenaren en eigenaren en gebruikers van niet 

woningen. Mocht dit anders zijn, dan vernemen wij dit graag. 

In programma 2: maatschappij: zijn er diverse zaken waar Bloeiend Hillegom zich zorgen 

over maakt. Ten eerste de jeugdhulp, ondanks de nodige inspanningen en financiële injecties 

kan er nog steeds niet de zorg en ondersteuning geboden worden die nodig is. Bloeiend 

Hillegom is voorstander van een goede evaluatie om te bekijken of we met de huidige 

aanpak voor de Jeugdhulp op de goede weg zitten. Dit  om zowel alle zorg te bieden die 

nodig is en het financiële deel ‘behapbaar’ te houden.  

Ten tweede de mantelzorgers. Zij gaan een steeds belangrijkere rol binnen de samenleving 

spelen. Het is belangrijk dat deze gehele groep goed in beeld komt, zodat de gemeente deze 

groep meer ondersteuning kan gaan bieden. 

Tenslotte de preventie ongezonde en onwenselijke gedragingen: Bloeiend Hillegom ziet 

graag, op zeer korte termijn, een plan naar de raad een plan komen, om doelgericht 

preventie in te zetten, zodat de toekomstige problematiek voor deze jonge doelgroep zoveel 

mogelijk kan worden voorkomen. Indien nodig zien wij voorstellen vanuit het college om 



oud beleid, of voorgesteld beleid, in te zetten voor veilig beleid. Hiermee bedoelen wij 

veiligheid in de volle breedte, dus van sociale veiligheid tot en met verkeersveiligheid.  

De financiën welke nodig zijn voor de aanschaf voor AED’s, ondersteunen wij zeker, maar 

Bloeiend Hillegom vraagt zich af of het mogelijk is voor het bedrag van € 4.000, structureel 

deze apparaten te onderhouden en zonodig te vervangen? Wij missen hier een ‘gedegen 

beleid’. In Lisse is er een particulier, die voorstelt en financiert, om deze AED’s bij 

geselecteerde particulieren te plaatsen, misschien iets voor Hillegom om te overwegen? 

Bloeiend Hillegom is zeer benieuwd naar het nieuwe afval beleid. Wij willen hierbij nogmaals 

benadrukken dat wij het belangrijk vinden om de nascheiding en de ontwikkeling hierin goed 

te volgen, zodat de gemeente Hillegom in de toekomst, met de juiste methode, een 

afvalrespons van 75% en de uitvoerbaarheid van het nieuwe beleid kan behalen.  Misschien 

lopen we hier wat op de zaken vooruit, maar wij vinden het van belang, wanneer er € 30.000 

voor 2018 en 2019 wordt gereserveerd voor onderzoek, de mogelijkheden en de effecten 

van zowel scheiding aan de bron, Diftar, als nascheiding hierin mee te nemen.   

Als laatste zien wij bedragen in de programmarekening geoormerkt worden voor nieuwe 

projecten, maar in de kadernota zien wij deze geoormerkte bedragen niet meer terug. 

Wanneer wij deze kadernota vervolgens vaststellen, is de inbreng van de raad hiermee niet 

meer aan de orde. Graag zouden wij van de overige fracties in de loop van de avond een 

reactie willen, zodat wij, voor de vaststelling van de kadernota hier misschien een 

amendement op kunnen maken.  

Nogmaals willen wij aangeven blij te zijn met deze overzichtelijke kadernota, maar we hopen 

tegelijkertijd dat wij niet het komend jaar voor verrassingen komen te staan. Wij zijn trots op 

de projecten die gedurende het afgelopen jaar wederom zijn gerealiseerd, waardoor ons 

dorp, nog meer allure heeft gekregen. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 


