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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 27 februari 2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

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

A.E. Snuif (D66, vanaf punt 2) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en 

de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse 

(D66), W. de Bock (CDA), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), T.M. 

van Haaster (VVD), A.J. van Heusden (Van Heusden), J.J.R. Jansen 

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

C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA), F.J. Roelfsema 

(Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: de heren I.A.M. ten Hagen, G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk 

 

Afwezig: de heer S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit punt 10c direct na punt 7 te behandelen en punt 10g te 

hernummeren tot 9a. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Mevrouw Zwetsloot spreekt in over agendapunt 10c (ontwerpbestemmingsplan 
3e Loosterweg 130).  
 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Heusden stelt vragen over de Duinpolderweg. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Jansen stelt vragen over het hondenbeleid en de hertenkamp. Deze worden 

beantwoord door wethouder Kleijheeg. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de informatiebijeenkomst van 19 december 

2013 en de uitwisselingsbijeenkomsten van 9 januari 2014 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

De raad besluit positief op het interpellatieverzoek van Bloeiend Hillegom. Het 

wordt als punt 9b behandeld. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

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

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 
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Mevrouw Van Dijk verlaat de vergadering wegens persoonlijke betrokkenheid bij 
punt 10c. 
 

10c. Ontwerpbestemmingsplan 3
e

 Loosterweg 130, saneren bouwvlak en realiseren 

twee compensatiewoningen 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van BBH en Hillegom Progressief zijn 

tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

Mevrouw Van Dijk komt terug in de vergadering. 
 

8. Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66 en Van Heusden een motie in 

(zie bijlage). 

Na discussie trekt de heer Adamse namens de indieners de motie in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Tussenevaluatie speeltuinenbeleid Samenspel 

De heer Roelfsema dient namens de fracties Roelfsema en CDA een amendement 

in (zie bijlage). 

Na discussie trekt de heer Roelfsema namens de indieners het amendement in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9a Rapport Rekenkamercommissie ‘Uniformiteit in maatwerk, een onderzoek naar 

 de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan afval- en groenbedrijf De 

 Meerlanden’ 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
9b Interpellatie door mevrouw Heemskerk over de herinrichting N208 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de uitvoering van de herinrichting (zie 

bijlage voor de schriftelijk ingediende vragen, ter vergadering mondeling 

aangevuld).  

Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen.   

Enkele raadsleden stellen aanvullende vragen. Deze worden beantwoord door 

wethouder Ten Hagen en burgemeester Broekhuis. 

Burgemeester Broekhuis zegt toe de in de raad gestelde vragen in het college te 

bespreken en de raad, indien daar aanleiding toe is, nader te informeren. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Ontwerpbestemmingsplan Woonzorgzone fase 2 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10b. Ontwerpbestemmingsplan Parkwijk 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10c. Dit voorstel is behandeld na punt 7. 

 

10d. 1
e

 wijziging legesverordening 2014 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10e. Conceptprogramma 2015 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands 

 Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10f. Managementletter interim-controle accountant 2013 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:52 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg 

Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66 en Van Heusden 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende, 

- dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor alle 

jeugdhulp; 

- dat het Rijk minder budget beschikbaar zal stellen om de hiermee verbonden 

taken uit te voeren; 

- dat bij de decentralisatie van de jeugdzorg kortingen zijn ingecalculeerd, 

oplopende van 3,5% in 2015 tot uiteindelijk 12,5% in 2017; 

- dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de nieuwe gemeentelijke taken binnen 

het beschikbaar gestelde budget moeten worden uitgevoerd; 

- dat er vanuit de gemeente geen extra eigen middelen worden ingezet voor 

jeugdbeleid, 

van oordeel,  

- dat de optie om de instroom te beperken door de toegankelijkheid te 

belemmeren dient te worden voorkomen; 

- dat de beste oplossing om de korting het hoofd te bieden gevonden kan worden 

door verminderen van de instroom door voorkoming van problemen en tijdige 

signalering, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- om bij de verdere (regionale) uitwerking zorg te dragen voor een krachtig 

preventief jeugdbeleid 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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AMENDEMENT  (ingetrokken)   

Onderwerp: Tussenevaluatie speeltuinenbeleid Samenspel 
Ingediend door de heer Roelfsema namens de fracties Roelfsema en CDA 

 

Tekst amendement 

Besluitpunt 2 te vervangen door: 

Voor het beleid tot 2018 vast te houden aan de negen uitgevoerde 

beleidsvoornemens en tevens rekening te houden met de eventuele aanpassing van 

de verhuurregels in verband met de nog vast te stellen Drank- en Horecaverordening 

Hillegom 2014; 

 

Toelichting 

Op 9 januari 2014 waren de speeltuinverenigingen Weerestein en Jeugdland 

aanwezig bij de uitwisseling over de Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014. 

Tijdens deze bespreking werd door de speeltuinverenigingen aangegeven dat de 

nieuwe verordening negatieve met name financiële gevolgen zal hebben voor de 

speeltuinen. Tijdens deze vergadering werd o.a. door burgemeester Broekhuis 

toegezegd de raad te informeren of ontheffing mogelijk is als speeltuinverenigingen 

hun locatie verhuren aan derden, in combinatie met het schenken van alcoholische 

drank. Binnenkort zal de Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 door de raad 

worden vastgesteld. De fracties Roelfsema en het CDA zijn van mening dat de 

mogelijke gevolgen van de nieuwe verordening in het beleid tot 20 18 moeten 

worden geborgd. 

 

 

 

INTERPELLATIEVRAGEN 

 

1. Waarom is er gekozen voor één rijbaan? Terwijl de raad duidelijk heeft gekozen 
voor twee rijbanen. Ter hoogte van het complex Clusiushof ten oosten van de 
N208.Tevens blijven hier twee inritten van woning 1F en ANBO zeer ongelukkig 
aanwezig, hoe wordt hier mee omgegaan? 
 

2. Wanneer was overgegaan tot aankoop van het pand Leidsestraat 1F, waren de 
mogelijkheden mbt kruising aanzienlijk beter geweest. Waarom is er geen voorstel 
aan de raad voorgelegd om hier extra geld voor vrij te maken? 
 

3. Ook is er afgesproken binnen dit project het ‘groen’ goed op peil te houden. Er is 
nu door de stuurgroep N208 gekozen om dit niet te doen.  
Waarom is niet naar de raad gekomen voor eventueel meer budget? 

 
Tevens willen wij nog een toelichting /verheldering over: 
 
4. Het volledig afsluiten van de N208, wegdek C + D, vanaf kruising Leidsestraat 

Olympiaweg tot Leidsestraat 100, van 14 april tot 26 mei. Met vervolgens een 
complete afsluiting voor wegvak B van 27 mei t/m 25 juli. Hoofdstraat zuid is dan 
ruim 3 maanden (14 weken) zeer slecht bereikbaar.  
 

5. Wat is de motivatie geweest om de ‘vluchtheuvel’ ter hoogte van de 
Lapineburgstraat/ Elsbroekerlaan niet terug te laten komen? 

 


