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Geachte aanwezigen en luisteraars thuis, op welke manier dan ook betrokken bij het bestuur 

van onze gemeente, 

 “Democratie is geen kijksport, het is een participerend evenement. Als we niet meer 

participeren houdt het op een democratie te zijn.” Met deze uitspraak van filmmaker 

Michael Moore begint de door de VNG opgestelde ontwikkelagenda met de titel “Lokale 

democratie: actie op maat”. Onlangs werden wij attent gemaakt op deze ontwikkelagenda, 

waarin de gezamenlijke gemeenteraden en gemeentebesturen als uitgangspunt o.a. hebben 

gekozen voor een gemeentebestuur dat in rol en inrichting, proces en praktijk, start met de 

wensen en verwachtingen van de samenleving. 

Kijkend naar de manier waarop wij als raad en college omgaan met onderwerpen als de 

erfpacht in Elsbroek en het plan De Marel is dit op zijn minst interessant te noemen. Wij 

vragen ons af hoe we vanuit dit uitgangspunt zouden omgaan met dergelijke dossiers. 

Vz, vorig jaar is de commissaris van de Koning op bezoek geweest in Hillegom en na afloop 

was hij lovend over wat er in ons dorp gebeurt en wat er is bereikt. En niet alleen de 

commissaris van de Koning is tevreden: volgens een recent onderzoek van de Atlas voor 

gemeenten is 91% van de inwoners van Hillegom gelukkig. Dat is een score die ruim boven 

het landelijk gemiddelde ligt. Kortom, we kunnen wel spreken van een ontzettend gaaf dorp. 

In veel opzichten kan GroenLinks dat ook zeker onderschrijven.  In de eerste plaats is het 

goed en belangrijk om te constateren dat we als gemeente een solide financiële basis 

hebben (ruime reserves, exploitatieoverschot 2016, sluitende meerjarenbegroting). Dit 

college heeft daar een speerpunt van gemaakt en dat is gelukt. Daarnaast zien we veel 

projecten die zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd in de openbare ruimte en in de 

woningbouw. Binnenkort mogen we in Hillegom de eerste fietsstraat in gebruik nemen, 

waarmee we de fietser meer ruimte geven. Hillegom is ook voortvarend aan de slag gegaan 

met het opstellen van een omgevingsvisie, waarvan we de eerste contouren inmiddels 

hebben gezien en die mooie dingen in het vooruitzicht stelt : Heerlijk Hillegom, duurzame 

proeftuin van Holland. 

Wij zien echter ook onderdelen die we nog lang niet ontzettend gaaf kunnen noemen. 

Dat betreft in de eerste plaats de jeugdhulp. Hieraan besteden we veel bestuurlijke en 

ambtelijke aandacht en bovendien veel geld, maar dat heeft nog niet geleid tot een in alle 

opzichten goed functionerend stelsel voor de jeugdhulp. Dat baart ons grote zorgen en is 

voor ons reden om ons af te vragen of we de juiste aanpak hanteren. Recent hebben wij 

maar weer eens de vraag op tafel gelegd of het uitgangspunt ‘rijksbudget = werkbudget’ nog 

houdbaar is. Wij zijn van mening dat dit niet zo is maar dat het juist het leveren van 

passende jeugdhulp en de transformatie in de weg staat. Wij constateren dat onder het 

huidige beleid de transformatie een sluitpost is. Wat GroenLinks betreft is het tijd voor een 

tussentijdse evaluatie van ons Jeugdhulp-beleid en dan vooral kritisch te kijken naar de 

aanpak die we hanteren om de zaak goed op de rails te krijgen. 

Vorig jaar heeft Hillegom het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, door de motie 

energieneutraal/klimaatneutraal aan te nemen. Gelukkig heeft Hillegom geen dorpshoofd 



die eenzijdig kan besluiten om daar weer afstand van te nemen. Wel heeft Hillegom een 

college dat nu de verantwoordelijkheid heeft om hier uitvoering aan te geven. En daar 

ontbreekt het helaas aan. Een jaar nadat wij hier de motie hebben aangenomen en het 

college deze omarmde moeten wij constateren dat er geen enkel teken is dat de uitvoering 

van de motie ook ter hand wordt genomen. De motie is vanzelfsprekend terug te vinden in 

de omgevingsvisie, maar vervolgens dient deze visie omgezet te worden in concrete actie. En 

dat vergt een uitvoeringsprogramma. Een uitvoeringsprogramma dat wij verwacht hadden 

terug te zien in deze kadernota maar daarin helaas ontbreekt. Voor GroenLinks is dat een 

groot gemis. 

Onlangs is weer eens vastgesteld dat we als Nederland ver achter lopen voor wat betreft het 

aandeel duurzame energie: in 2016 was dit een magere 5,9%, een stijging van welgeteld 

0,1% t.o.v. 2015. Volgens ‘waar staat je gemeente’ was het aandeel in Hillegom in 2015 1,5 

%. We zijn dus nog ver verwijderd van een energieneutrale gemeente.  

In de kadernota is wel een Uitvoeringprogramma Verbindingen en Mobiliteit opgenomen. 

Met tevredenheid lezen wij dat hierin accenten gelegd zullen worden op verschillende 

duurzame vervoerwijzen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op een nieuwe fase in de 

besluitvorming van de Duinpolderweg. In de vorige fase zijn we als Hillegomse raad 

eensgezind naar buiten getreden voor wat betreft een standpunt over de wenselijkheid van 

de beoogde verbinding. Als GroenLinks hechten wij veel waarde aan die eensgezindheid en 

zullen die dan ook blijven zoeken, zeker op dit dossier. Uiteraard zullen we dat wel doen 

vanuit onze eigen principes, waarin het belang van ons milieu voorop staat. 

Om nog even terug te keren naar het eerste onderwerp van mijn betoog: over een klein jaar 

mogen onze inwoners weer een nieuwe vertegenwoordiging in het gemeentebestuur kiezen. 

Elk van de partijen zal zich daarin natuurlijk weer profileren, maar het is ook de gelegenheid 

bij uitstek om de lokale democratie als zodanig in de schijnwerpers te zetten. Hierbij is het 

goed om inwoners niet alleen te wijzen op hun recht om te kiezen maar ook op de 

mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het bestuur van hun woonplaats. Die mogelijkheid 

moet hen dan natuurlijk ook worden geboden. 

Onze bestuursvorm wordt de laatste jaren regelmatig ter discussie gesteld, maar Churchill 

zei destijds al: “Democratie is verre van perfect, maar een beter systeem ken ik niet.” 

Laten we er dus zo goed mogelijk invulling aan geven. 


