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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 12 en 16 januari 2012 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA, tot de heropening op 16 januari), 
A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet 

(Hillegom Progressief) en de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend 

Hillegom), T.P. Adamse (D66), W. de Bock (CDA), J.L.T.J.M. Bovens (BBH), 

A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), S.J.F.M. de Groot (Hillegom 
Progressief), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen 

(Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong (CDA), 

C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: de heren J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg (tot de heropening op 
16 januari) en A.Th. van Rijnberk 

 

Afwezig: wethouder W.J. van Aken 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Janssen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit ingekomen stuk 13 (van gemeente Noordwijk over onderzoek fusie 

Bollenstreekgemeenten) als bespreekstuk te behandelen onder toegevoegd 

agendapunt 10a. 

De raad besluit het nagekomen ingekomen stuk 18 (van gemeente Lisse over 

regionale woonruimteverdeling) als bespreekstuk te behandelen onder toegevoegd 

agendapunt 10b. 

De raad besluit agendapunt 15c als bespreekstuk te behandelen, na punt 14. 

De raad stelt de agenda overigens ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Jansen stelt vragen over de website van de brandweer. Deze worden 

beantwoord door de burgemeester. 

De heer Van Haaster stelt vragen over het Jozefpark. Deze worden beantwoord door 

wethouder Van Griensven. 

De heer Van Haaster stelt vragen over de huisvesting van tijdelijke arbeiders. Deze 

worden beantwoord door wethouder Van Griensven. De wethouder zegt toe de 

oproep van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting van december 2011 voor 

de agenda van de werkgroep Coeur (Coördinatiegroep oost-europeanen) te laten 

inbrengen. 
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Mevrouw Heemskerk stelt vragen over verhuur van woningen in Patrimonium. Deze 

worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 

Mevrouw Van Vliet stelt vragen over kap van een kastanje aan de Van den Endelaan. 

Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de informatiebijeenkomst van 1 december 

2011 en de verslagen van de raadsavond van 15 december 2011 

Mevrouw Van Vliet heeft een wijzigingsvoorstel ingediend op het verslag van de 

voorronde van 15-12-2011 over Herinrichting sportpark De Zanderij. De raad neemt 

dit voorstel over en stelt met inachtneming ervan het verslag vast. 

 

De raad stelt de overige verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld, met 

uitzondering van de brieven 13 en 18 die als bespreekstukken worden behandeld. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

8. Schorsing 
De voorzitter schorst de vergadering om 20:05 uur. 
 

9. Heropening Raadsvergadering  
De voorzitter heropent de vergadering om 21:16 uur. 
De raad besluit agendapunt 13 (Beleidsplan IV & ICT-beleid) te agenderen voor de 
volgende vergadering. 
De raad besluit agendapunt 14 (Kredieten 2 jaar en ouder) als hamerstuk te 
behandelen. 
 

10. Project Triangel Leidsestraat 
- De heer Janssen neemt niet deel aan de besluitvorming wegens persoonlijke 

betrokkenheid (art. 28 Gemeentewet) en verlaat de vergadering. - 
 
De heer Van Heusden dient een amendement in (zie bijlage). 
De heer Van Trigt dient een motie in (motie 1, zie bijlage). 
De heer Jansen dient een motie in (motie 2, zie bijlage). 
 
De raad neemt het amendement aan. De fracties van CDA en Hillegom Progressief 
zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 
De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. De fracties van CDA en 
Hillegom Progressief zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 
De raad neemt motie 2 aan. De fracties van CDA en Hillegom Progressief zijn 
tegen. De overige fracties zijn vóór. 
De raad verwerpt motie 1. De fracties van CDA, Hillegom Progressief en BBH zijn 
vóór. De overige fracties zijn tegen. 
 
- De heer Janssen komt terug in de vergadering. - 

10a. Ingekomen brief gemeente Noordwijk over onderzoek fusie  
Bollenstreekgemeenten 
De heer Van Heusden dient een alternatieve concept-antwoordbrief in (zie 
bijlage). 
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De heer De Bock stelt voor in de derde alinea “momenteel” te vervangen door “in 
de toekomst”. De raad neemt dit voorstel unaniem aan. De raad besluit unaniem 
de gewijzigde, alternatieve antwoordbrief te versturen. 
 

14. Kredieten 2 jaar en ouder  
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

15. Hamerstukken: 
15a. 2e Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Hillegommerbeek 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
15b. Onttrekking van een gedeelte van de Garbialaan aan het openbaar verkeer 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
15d. Vaststellen woonplaats Hillegom 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23:22 uur. 
 
De voorzitter heropent de vergadering op 16 januari om 19:30 uur. 
 

10b. Ingekomen brief gemeente Lisse motie over regionale 
woonruimteverdeling 
De heer Van Heusden dient een motie in (zie bijlage) 
De raad neemt de motie aan. De fracties van CDA, BBH en Hillegom Progressief zijn 
tegen. De overige fracties zijn vóór. 
 

11. Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014 
Mevrouw Snuif dient een amendement in (amendement 1, zie bijlage). 
De heer Evers dient twee amendementen in (amendement 2 en 3, zie bijlage). 
 
- De heer Buikx verlaat de vergadering- 
De heer Evers wijzigt amendement 2. 
Mevrouw Snuif trekt amendement 1 in. 
De raad neemt amendement 2 aan. Allen de fractie van het CDA is tegen. 
De raad verwerpt amendement 3. De fracties van BBH, D66, PvdA en VVD zijn 
vóór. De overige fracties zijn tegen. 
De heer Van Trigt legt een stemverklaring af. 
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 
 

12. Ontslaan en benoemen leden welstandscommissie  
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
13. Beleidsplan Informatievoorziening & ICT 2011 -2014 (onder 

voorbehoud)  
De raad heeft bij agendapunt 9 besloten dit voorstel in de volgende 
vergadering te behandelen. 
 
- De heer Buikx komt terug in de vergadering- 

15c. Aanpak overlast parkeergarage Albert Heijn  
De heer Van Loenen verzoekt het voorstel gesplitst te behandelen (eerst 
beslispunt 2 over het verzinkbaar urinoir en daarna de beslispunten over de 
parkeergarage).  
Het voorstel wordt volgens dit verzoek behandeld. 
De heer Van Loenen dient een amendement in op beslispunt 2(zie bijlage). 
De heer Van Loenen wijzigt het amendement. 
De raad neemt het amendement aan. Alleen de fractie van het CDA is tegen. 
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De raad neemt het geamendeerde beslispunt 2 unaniem aan. 
De raad verwerpt de beslispunten 1 en 3. 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:46 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2012. 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  

griffier voorzitter 

 
 BIJLAGE 
AMENDEMENT   (aangenomen)  
Onderwerp: Project Triangel Leidsestraat 
Ingediend door de heer Van Heusden namens de fractie s van VVD, PvdA, 
Bloeiend Hillegom en D66 
 
Tekst amendement: 
1. In het conceptbesluit beslispunt 1 te wijzigen in: 

te besluiten dat wij geen verdere actie in gang zetten voor de cascoherstel-
planontwikkeling van STEK voor de Triangel. 

2. In het conceptbesluit beslispunt 2 te laten vervallen. 
 

Toelichting: 
Op dit moment is er teveel onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van 
cascoherstel en de consequenties hiervan voor mogelijke initiatieven om toch tot 
enigerlei planontwikkeling in dit gebied te komen. Het tweede deel van het voorstel 
vinden wij derhalve prematuur.  
Om de reservering van bedrijfsgrond op het bedrijventerrein Hillegom Zuid-Zuid niet 
langer te laten voortduren wordt wél ingestemd met het eerste deel van het voorstel, 
met dien verstande dat dit actie ten behoeve van andere initiatieven, gericht op 
verbetering van de huidige situatie, niet uitsluit. 
 

 

MOTIE  1 (verworpen)  
Onderwerp: Project Triangel Leidsestraat 
Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA en Hillegom 
Progressief 
 
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende dat  

- plan de Triangel als inbreidingslocatie voor 83 woningen wordt genoemd in de 
structuurvisie Hillegom; 

- plan de Triangel als inbreidingslocatie voor 83 woningen wordt genoemd in de 
structuurvisie thema wonen 2009-2013 van de gemeente Hillegom; 

- er een ISV2-subsidie beschikbaar is voor het project Triangel; 

- er in het verleden kaders vastgesteld zijn die gehanteerd zijn bij het opstellen 
van plannen voor de ontwikkeling van de Triangel; 

- de volgens deze kaders tot op heden ontwikkelde plannen als onhaalbaar 
bestempeld zijn; 

- de woningen aan de Leidsestraat 100 jaar oud zijn; 

- de geluidsbelasting op deze woningen te hoog is; 

- de luchtkwaliteit er niet voldoet aan de eisen die aan een woonomgeving gesteld 
worden; 
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- de woningen in een slechte staat van onderhoud verkeren; 

- de N208 ter plaatse van de Triangel een intensief gebruikte weg is en in de 
toekomst zal blijven; 

- de verkeerssituatie ter plekke complex is; 

- woonstichting STEK in juni 2011een planontwikkeling van de Triangel heeft 
gepresenteerd waarbij naast de al beschikbare gelden (ISV2-subsidie en 
investeringsbijdrage van de gemeente Hillegom) een extra bijdrage van 4 miljoen 
noodzakelijk is; 

- het college van B&W van de gemeente Hillegom voorstelt de plannen van STEK 
voor cascoverbetering te ondersteunen, zo mogelijk met gebruikmaking van 
ISV2-subsidie, 

van oordeel dat bij cascoverbetering 

- de leefomgeving van de bewoners van de woningen aan de Leidsestraat er qua 
geluid en luchtkwaliteit niet op vooruitgaat; 

- de complexe verkeerssituatie er niet beter op wordt; 

- ongetwijfeld de onderhoudssituatie van de woningen zal verbeteren maar dat 
deze woningen weer snel vervuild zullen raken en belast zullen worden door het 
vele gemotoriseerde verkeer op de N208; 

- de betaalbaarheid van ontwikkeling van de Triangel alleen maar moeilijker zal 
worden; 

- om die reden ontwikkeling van de Triangel de eerstkomende 15 tot 20 jaar niet 
waarschijnlijk is, 

bovendien van oordeel dat 

- de locatie Triangel op een druk gebruikt punt in Hillegom ligt en in die zin de 
aanblik van en het gevoel over Hillegom mede bepaalt; 

- de huidige situatie bij de Triangel geen visitekaartje is voor Hillegom maar dat 
wel zou moeten worden; 

- het laatst gepresenteerde plan van STEK in juni 2011 een onacceptabel hoog 
tekort laat zien; 

- de in het verleden vastgestelde kaders voor project de Triangel herbezien 
zouden moeten worden om de kansen op succesvolle planontwikkeling te 
verhogen; 

- de ISV2-subsidie niet aangewend zou moeten worden voor het in stand houden 
van een niet/minder gewenste ruimtelijke omgeving maar juist aangewend zou 
moeten worden voor een verbetering daarvan, 

draagt het college op 

- actief inzet te plegen op het tot stand komen van een succesvolle ontwikkeling 
van de Triangel waarbij de in het verleden vastgestelde kaders losgelaten mogen 
worden om zo meer gelegenheid te hebben om te kijken wat wel mogelijk is in 
plaats van wat niet mogelijk is; 

- te proberen de ISV2-subsidie uiterlijk in 2014 voor ontwikkeling van de Triangel 
te gebruiken en niet aan STEK ter beschikking te stellen voor cascoverbetering. 
Indien dit onmogelijk blijkt in overleg te treden om te pogen deze subsidie te 
behouden (of een vervangende te krijgen) en op een later tijdstip alsnog te 
mogen gebruiken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
MOTIE  2 (aangenomen)  
Onderwerp: Project Triangel Leidsestraat 
Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom, 
VVD, D66, PvdA en BBH 
 
Tekst motie: 
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De raad, 
overwegende dat 
- plan de Triangel als inbreidingslocatie voor 83 woningen wordt genoemd in de 

Structuurvisie thema Wonen 2009-2013 van de gemeente Hillegom;  
- er een ISV2-subsidie beschikbaar is voor het project Triangel;  
- er in het verleden kaders vastgesteld zijn die gehanteerd zijn bij het opstellen van 

toenmalige plannen voor de ontwikkeling van de Triangel;  
- de volgens deze kaders tot op heden ontwikkelde plannen als onhaalbaar 

bestempeld zijn;  
- de woningen aan de Leidsestraat 100 jaar oud zijn;  
- de geluidsbelasting op deze woningen te hoog is;  
- de luchtkwaliteit er niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen die aan een 

woonomgeving gesteld worden (EU-normen voor fijnstof/PM10 en 
stikstofdioxide/NO2);   

- de woningen in een slechte staat van onderhoud verkeren;  
- de N208 ter plaatse van de Triangel een intensief gebruikte weg is en in de 

toekomst zal blijven;  
- woonstichting STEK in juni 2011 een globaal haalbaarheidsonderzoek voor de 

Triangel heeft gepresenteerd waarbij naast de al beschikbare gelden (ISV2-
subsidie en investeringsbijdrage van de gemeente Hillegom) een extra bijdrage 
van 4 miljoen noodzakelijk is;  

- het college van B&W van de gemeente Hillegom voorstelt de plannen van STEK 
voor cascoverbetering te ondersteunen, zo mogelijk met gebruikmaking van 
ISV2-subsidie,  

van oordeel dat 

- de leefomgeving van de bewoners van de woningen aan de Leidsestraat er bij 
casco-verbetering qua geluid en binnenklimaat niet op vooruitgaat;  

- het plan ook consequenties heeft voor de verkeerssituatie, en dat deze op een 
goede, veilige manier dient aan te sluiten op de omliggende wegen; 

- cascoverbetering ongetwijfeld een verbetering van de onderhoudssituatie van de 
woningen zal opleveren, maar dat deze woningen o.a.  weer snel vervuild zullen 
raken en belast zullen worden door het vele gemotoriseerde verkeer op de N208;  

- cascoverbetering de betaalbaarheid van ontwikkeling van de Triangel alleen maar 
moeilijker zal maken;  

- door cascoverbetering herontwikkeling van de Triangel naar nieuwe woningbouw 
niet meer te verwachten is;  

- de locatie Triangel op een druk gebruikt punt in Hillegom ligt en in die zin de 
aanblik van en het gevoel over Hillegom mede bepaalt;  

- de huidige situatie bij de Triangel geen visitekaartje is voor Hillegom maar dat wel 
zou moeten worden;  

- het laatst gepresenteerde plan van STEK van juni 2011 een onacceptabel hoog 
tekort laat zien; 

- de in het verleden vastgestelde kaders voor project de Triangel herbezien zouden 
moeten worden om de kansen op succesvolle planontwikkeling te verhogen;  

- de ISV2-subsidie niet aangewend zou moeten worden voor het in stand houden 
van een niet/minder gewenste ruimtelijke omgeving, maar juist aangewend zou 
moeten worden voor een verbetering daarvan; 

- de ISV2- gelden zeker in 2012 geoormerkt moeten blijven zodat deze  mogelijk 
voor herbouw beschikbaar gesteld kunnen worden, 

draagt het college op 
- bestuurlijke inspanningen te leveren tot 2014 in een poging  een succesvolle 

herontwikkeling van de Triangel door particuliere partijen en/of STEK tot stand te 
brengen en initiatieven voor herbouw van de woningen van de Triangel positief te 
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benaderen, waarbij de gemeentelijke bijdrage in een planexploitatie niet 
verhoogd zal worden; 

- uiterlijk eind 2012 aan de raad te rapporteren of (en in welke vorm) herbouw 
vanuit particulier initiatief kans van slagen heeft; 

- te proberen de ISV2-subsidie voor ontwikkeling van de Triangel te gebruiken en 
niet ter beschikking te stellen voor cascoverbetering 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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CONCEPT ANTWOORDBRIEF AAN GEMEENTE NOORDWIJK (aangenomen na 
wijziging)  
Onderwerp: Onderzoek Bollenstreekgemeenten  
Ingediend door de heer Van Heusden 
 
Tekst brief: 
Geacht college, geachte leden van de raad, 
 
Op 13 december 2011 ontving de gemeenteraad van Hillegom uw brief over een 
onderzoek naar een fusie van de gemeenten in de Bollenstreek. U nodigt de raad 
hierin uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw uitnodiging is besproken in de 
vergadering van onze gemeenteraad van 12 januari 2012. 
 
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw uitnodiging en waarderen uw initiatief om ook 
met de andere gemeenten in de Bollenstreek na te denken over de bestuurlijke 
toekomst.  
 
Wij hebben besloten dat acceptatie van uw uitnodiging in de rede ligt, omdat elke 
individuele gemeente in de Duin- en Bollenstreek, dus ook Hillegom, bij zichzelf na 
zal moeten gaan of zij vanuit een zelfstandige positie de uitdagingen voor de 
toekomst het hoofd zal kunnen bieden. Wij willen die vraag als startpunt benaderen 
vanuit de serieuze vaststelling of Hillegom als regiegemeente, door 
samenwerkingsverbanden in de uitvoering én door intensieve beleidsmatige 
samenwerking in Holland Rijnland zelf momenteel maximale bestuurskracht bereikt 
en of wij als regio Duin- en Bollenstreek er alles uithalen wat er in potentie aan 
ontwikkelingsmogelijkheden ligt.  
 
Onze raad vindt dat de gemeenteraden meer verantwoordelijkheid in dit belangrijke 
dossier moeten nemen. Ons voorstel is dat een extra beslismoment over de 
onderzoeksopdracht wordt ingelast, mogelijk in een gezamenlijke vergadering van 
alle betrokken gemeenteraden. Hiermee zou de klankbordgroep kunnen vervallen.  
Met betrekking tot de stuurgroep die de onderzoeksopdracht voorbereidt, is het 
onze uitdrukkelijke wens dat deze wordt samengesteld uit twee leden van elk college 
(de burgemeester en een wethouder) van de deelnemende gemeenten. Na 
goedkeuring van de onderzoeksopdracht door de gezamenlijke raden kan de 
stuurgroep ook de uitvoering van het onderzoek begeleiden. Ten slotte wensen wij 
ook regelmatig terugkoppeling aan de raad over de vorderingen van de stuurgroep.  
 
Wij rekenen erop dat u met onze wensen kunt instemmen en laten u te zijner tijd 
weten welke deelnemers vanuit ons college de gemeente Hillegom zullen 
vertegenwoordigen in de stuurgroep. 
 
Een afschrift van deze brief is gestuurd naar de raden van de gemeenten Lisse, 
Noordwijkerhout en Teylingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De raad van de gemeente Hillegom 
 
Aangebrachte wijziging: 

In de derde alinea “momenteel” vervangen door “in de toekomst”. 
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MOTIE  (aangenomen)  
Onderwerp: Regionale woonruimteverdeling  
Ingediend door de heer Van Heusden namens de fractie van de VVD 
 
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende  

- dat de gemeenteraad van Lisse op 24 november 2011 een motie heeft 
aangenomen over regionale woonruimteverdeling; 

- dat de gemeenteraad van Lisse daarin als zijn mening uitspreekt dat regionale 
samenwerking niet vrijblijvend is en dat regionale eensgezindheid en solidariteit 
van doorslaggevend belang zijn voor een duurzame regionale samenwerking, 

betuigt adhesie aan de motie van de raad van Lisse, 
roept het college, in navolging van de raad van Lisse, op om binnen het Algemeen 
Bestuur van Holland Rijnland te bepleiten dat, 

 het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem door alle betrokken gemeenten 
binnen Holland Rijnland onverkort wordt onderschreven; 

 het ten enenmale ongewenst is dat afzonderlijke gemeenten 
beslissingsbevoegdheden ter zake van woonruimteverdeling niet overdragen 
dan wel op enig moment eenzijdig terugnemen, 

 verzoekt het college 

- deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van de aan Holland 
Rijnland deelnemende gemeenten 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

AMENDEMENT  1 ( ingetrokken)  
Onderwerp: Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014, Sociaal calamiteitenplan 
Ingediend door mevrouw Snuif namens de fracties van D66 en PvdA 
 
Tekst amendement: 
Aan besluitpunt 1 toe te voegen: 
met dien verstande dat aan paragraaf 2.2 Veiligheidsveld: veilige woon- en 
leefomgeving, Thema: sociale kwaliteit, wordt toegevoegd: 
 
Actie:  Wat Een sociaal calamiteitenplan wordt opgesteld. 

 Status Nieuw 

 Samenwerking Gemeente, politie, OM, jongerenwerk, 
wijkverenigingen 

 Kosten en dekking Kosten nog onbekend, dekking uit reguliere uren, 
budgetten en budget Veiligheid 

 
Toelichting: 
Door sociale incidenten1 kan de Hillegomse samenleving geschokt zijn en kan er 
(grote) maatschappelijke onrust ontstaan. Bij het niet tijdig anticiperen op signalen 
van maatschappelijke onrust kan de situatie in een gemeente escaleren. Het is 
gemeenten echter vaak niet duidelijk hoe ten tijde van sociale calamiteiten moet 
worden gereageerd, met welke acties maatschappelijke onrust en escalatie 
voorkomen kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Rampenplannen voor fysieke calamiteiten als branden en grootschalige ongevallen 
zijn wel ontwikkeld, maar dat geldt niet voor sociale rampen (terwijl de kans daarop 
misschien wel groter is dan op een fysieke ramp). 
 
1 Te denken valt aan: familiedrama’s, inter-etnische conflicten (bijv. Culemborg);  schietpartijen ( bijv. Alphen 

a/d Rijn) 
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AMENDEMENT  2 (aangenomen na wijziging)  
Onderwerp: Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014, Drugsoverlast 
Ingediend door de heer Evers namens de fracties van BBH, D66, PvdA, VVD en 
CDA 
 
Tekst amendement: 
Aan besluitpunt 1 toe te voegen: 
met dien verstande dat onder 2.6 Veiligheidsveld: Integriteit en veiligheid wordt 
toegevoegd: 

Thema: Drugsoverlast 

Actie: 27 Wat Een nader onderzoek wordt uitgevoerd naar 
drugsoverlast. 
In kaart brengen van panden en locaties waar drugs 
verhandeld worden. 

 Status Nieuw 

 Samenwerking Gemeente, politie, Veiligheidsregio, woningstichting 
Stek, GGD, Breiderstichting, jongerenwerker, 
inwoners 

 Kosten en dekking Kosten nog onbekend, dekking uit reguliere uren en 
budgetten 

 
Toelichting: 
In de kadernota Veiligheidsbeleid wordt het (ver)handelen (van) in drugs niet als 
aandachtgebied of veiligheidsrisico genoemd. Desondanks zijn er geluiden dat 
hiervan wel sprake is. Inhoud en omvang van dit probleem zijn onvoldoende bekend 
om hierop beleid te ontwikkelen. 
Onderzoek naar drugsproblematiek maakt dit probleem ‘feitelijk’, geeft gemotiveerd 
aanleiding om eventueel beleid te ontwikkelen en kan als nulmeting dienen om 
vervolgens vast te kunnen stellen of sprake is van af- of toename hiervan. 
Door het inschakelen van bijvoorbeeld de jongerenwerker kunnnen de panden en 
locaties waar drugs verhandeld worden, in kaart gebracht worden 
 

Aangebrachte wijziging: 

De actie wordt als volgt geformuleerd 

Actie: 27 Wat Een verkenning wordt uitgevoerd naar de 
mogelijkheden drugsoverlast in beeld te brengen. 

 
De ondertekening wordt gewijzigd in BBH, D66, PvdA en VVD. 
 
 
AMENDEMENT  3 (verworpen)  
Onderwerp: Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014, Prioriteiten 
Ingediend door de heer Evers namens de fracties van BBH, D66, PvdA en VVD  
 
Tekst amendement: 
1. Aan besluitpunt 2 toe te voegen: 

met dien verstande dat het punt ‘Hondenpoep’ wordt vervangen door 
‘Drugsoverlast’. 

2. Het college te verzoeken de raad te informeren over de voortgang hiervan. 
 
Toelichting: 
Hoewel hondenpoep zeker een grote irritatie is en in het handhavingsbeleid 
opgenomen moet blijven, heeft dit geen prioriteit in een kadernota over 
veiligheidsbeleid. Drugsoverlast daarentegen wel. 
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AMENDEMENT   (aangenomen na wijziging)  
Onderwerp: Aanpak overlast parkeergarage Albert Heijn / Intrekken besluit 
verzinkbaar urinoir  
Ingediend door de heer Van Loenen namens de fracties van PvdA, D66 en VVD 
 
Tekst amendement: 
Aan beslispunt 2 toevoegen: 
 “ met dien verstande dat het budget van het verzinkbaar urinoir (zoals verwoord in 
het raadsvoorstel van 28-10-2010) in zijn totaliteit (onderhoudskosten, rente en 
afschrijving gedurende 15 jaar), overgeheveld wordt naar handhaving openbare 
ruimte.” 
 

Toelichting: 
Handhaving is het instrument om overlast in de openbare ruimte aan te pakken en/of 
te beheersen. Afsluiten van de parkeergarage zal enkel voor deze locatie soelaas 
bieden. Het is vrij aannemelijk dat de overlast zich zal gaan verplaatsen. 
Uit de Programmabegroting 2012: De burger vraagt meer en meer om striktere 
handhaving betreffende de regelgeving welke van toepassing is op het gebruik van 
de openbare ruimte. Vooral ten aanzien van hondenbezitters, maar ook bij andere 
overtredingen.  In de openbare ruimte wordt meer en meer gevraagd om duidelijke 
en zichtbare handhaving. 
Met het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van handhaving kunnen 
we voor de gehele gemeente een groter veiligheidsgevoel bewerkstelligen in plaats 
van voor één locatie. 
 

Aangebrachte wijziging: 

De tekst “overgeheveld wordt naar handhaving openbare ruimte.” wordt vervangen door 
“overgeheveld wordt, via de Kadernota 2013, naar handhaving openbare orde.” 


