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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer A. Mans, burgemeester
de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), A.E. Snuif (D66) en
A. van Vliet (GroenLinks) 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 (GroenLinks),
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)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.V. van der Hoff en de heren W.J. van Aken,
J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg
Afwezig:

mevrouw A. van Dijk (PvdA)

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Door loting wordt de heer Van Loenen aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad voegt een nagekomen voorstel over “Inrichting Vosse- en
Weerlanerpolder / verplaatsing manege” toe als agendapunt 12a en stelt de
agenda overigens ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heer Jacobs spreekt in over agendapunt 11 (Gebiedsvisie de Polders “Groen
Genoegen” )

4.

Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Vaststellen van de verslagen van de raadsavond van 18 november 2010
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
De raad actualiseert de actielijst.

6.

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

7.

Schriftelijk gestelde vragen
De raad neemt kennis van de schriftelijke beantwoording van de vragen van het
CDA. Er zijn geen aanvullende vragen.
Wethouder Van Griensven beantwoordt de vragen van Bloeiend Hillegom op
verzoek van de fractie mondeling. Mevrouw Heemskerk stelt een aanvullende
vraag. Deze wordt door wethouder Van Griensven beantwoord.
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8.

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 19:55 uur.

9.

Heropening Raadsvergadering
De voorzitter heropent de vergadering om 22:18 uur.
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De raad besluit het college op te dragen een nieuwe gebiedsvisie voor te bereiden
waarin de mogelijkheid van een passantenhaven met woonboten is opgenomen en
waarin de wensen van de raad voor wandel-, fiets- en ruiterpaden zijn verwerkt.
Dit betekent dat agendapunt 11 verder niet wordt behandeld.
De raad agendeert agendapunt 12 als hamerstuk voor deze vergadering.
10.

Belastingverordeningen 2011
De raad bespreekt dit voorstel aan de hand van het geredigeerde conceptbesluit,
dat inhoudelijk gelijk is aan het oorspronkelijke conceptbesluit (zie bijlage).
De voorzitter deelt mee dat een onjuiste datum in de conceptverordeningen
ambtshalve wordt gecorrigeerd.
De heer De Bock dient een amendement in over verordening 7 (afvalstoffenheffing
en reinigingsrecht) (zie bijlage).
De heer De Bock dient een amendement in over verordening 8 (rioolheffing) (zie
bijlage) .
De heer Van Heusden dient een amendement in over het Besluit
kwijtscheldingsregels 2011(zie bijlage). Dit wordt als eerste in stemming gebracht.
De raad neemt de drie amendementen unaniem aan.
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde voorstel.

11.

Gebiedsvisie de Polders “Groen Genoegen”
De raad heeft bij de heropening (agendapunt 9) besloten dit onderwerp vanavond
niet verder te bespreken.

12.

(2011-2016)
Notitie Onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Hillegom (2011
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12a.

Inrichting Vosse- en Weerlanerpolder / verplaatsing manege
De heer Van Heusden dient een motie in (zie bijlage).
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen.
De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen.

13.
13a.

Hamerstukken:
Notitie vrij besteedbare Nuongelden
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:53 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 januari 2011.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

drs. A. Mans
voorzitter
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GEREDIGEERD CONCEPTBESLUIT BELASTINGVERORDENINGEN 2011
De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders,
besluit vast te stellen
1. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2011;
2. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011;
3. Verordening op de heffing en invordering van leges 2011;
4. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2011;
5. Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011;
6. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011;
7. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2011;
8. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011;
9. het Besluit kwijtscheldingsregels 2011,
besluit in te trekken met ingang van 1 januari 2011
de Verordening brandweerrechten 2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 21
december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan,
en besluit het college te verzoeken
een Havenverordening en een Havengeldverordening voor te bereiden ter
regulering van het gebruik van het openbaar gemeentewater.

AMENDEMENT (aangenomen)
(aangenomen)
Onderwerp: Bealstingverordeningen 2011, Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011
Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA, BBH, PvdA en D66
Tekst amendement:
Aan besluitpunt 7 toe te voegen:
“met dien verstande dat dezelfde verordening wordt vastgesteld als gold in 2010, met
een tariefsverhoging van € 10,- en de incassoregeling zoals nu voorgesteld door het
college en met weglating van de kwijtscheldingsregeling.”
Toelichting:
Wij vinden dat de raad meer tijd moet krijgen om de door het college voorgestelde
nieuwe grondslag te bespreken. Maar wij willen toch voor ingang van het nieuwe jaar
een Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten vaststellen. Daarom stellen wij voor alleen de tariefsverhoging van
€ 10,- door te voeren, waartoe de raad bij de behandeling van de
Programmabegroting al besloten heeft.
De door het college voorgestelde incassoregeling stuit bij ons niet op bezwaren en
kan dus worden meegenomen in de verordening voor 2011. Dit geldt ook voor de
overheveling van de kwijtscheldingsregels naar een apart Besluit kwijtscheldingsregels
2011.
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AMENDEMENT (aangenomen)
Onderwerp: Bealstingverordeningen 2011, Verordening op de heffing en
invordering
invordering van rioolheffing
rioolheffing 2011
Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA, BBH, PvdA en D66
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Tekst amendement:
Aan besluitpunt 8 toe te voegen:
“met dien verstande dat dezelfde verordening wordt vastgesteld als gold in 2010, met
een tariefsverhoging van 1,5% en de incassoregeling zoals nu voorgesteld door het
college en met weglating van de kwijtscheldingsregeling.”
Toelichting:
Wij vinden dat de raad meer tijd moet krijgen om de door het college voorgestelde
nieuwe grondslag te bespreken. Maar wij willen toch voor ingang van het nieuwe jaar
een Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing vaststellen. Daarom
stellen wij voor alleen de tariefsverhoging van 1,5% door te voeren, waartoe de
raad bij de behandeling van de Programmabegroting al besloten heeft.
De door het college voorgestelde incassoregeling stuit bij ons niet op bezwaren en
kan dus worden meegenomen in de verordening voor 2011. Dit geldt ook voor de
overheveling van de kwijtscheldingsregels naar een apart Besluit
kwijtscheldingsregels 2011.

AMENDEMENT (aangenomen)
Onderwerp: Bealstingverordeningen 2011, Besluit kwijtscheldingsregels 2011
Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, Bloeiend
Hillegom, CDA, D66 en BBH
Tekst amendement:
Aan besluitpunt 9 toevoegen:
“met dien verstande dat aan artikel 1(kwijtschelding) wordt toegevoegd:
c. onroerende-zaakbelasting”
Toelichting:
Indien een eigenaar van een onroerende zaak een vermogen en inkomen onder de
kwijtscheldingsnorm heeft, moet naar ons oordeel de mogelijkheid blijven bestaan om
kwijtschelding te verlenen.
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MOTIE (aangenomen)
Onderwerp: Inrichting VosseVosse- en Weerlanerpolder / verplaatsing manege
Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, Bloeiend
Hillegom, PvdA, D66 en BBH
Tekst motie:
De raad,
overwegende
dat door de Dienst Landelijk Gebied in overleg met het gemeentebestuur en
betrokken eigenaren in de Weerlanerpolder een inrichtingsplan is opgesteld
waarin de aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden is voorzien, maar waarin een
rondrijmogelijkheid voor ruiters ontbreekt,
van oordeel
dat de polders een belangrijke natuur- en recreatieve functie kunnen vervullen,
mits de open gebieden op goede wijze worden ontsloten voor wandelaars,
fietsers en ruiters;
dat het mede gelet op de vestiging van Manege Hillegom in deze polder van
belang is ruiters een interessante rondrijmogelijkheid te bieden en het berijden
van de openbare weg (Oude Weerlaan, Voltstraat) met paarden te ontmoedigen;
dat het inrichtingsplan kan worden geoptimaliseerd door een ruiterpad aan te
leggen naast het geplande wandel-/struinpad over de dijk langs De Ringvaart en
De Leek;
dat voor de Oosteinderpolder nog geen inrichtingsplan is vastgesteld doordat de
Dienst Landelijk Gebied nog geen gronden heeft verworven, maar de genoemde
doelstelling ook hier kan worden bereikt door realisatie van een goed samenstel
van recreatieve wandel-, fiets- en ruiterpaden,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
het inrichtingsplan voor de Weerlanerpolder zodanig aan te passen dat een
rondrijmogelijkheid voor ruiters ontstaat, langs De Ringvaart en De Leek;
bij een toekomstig inrichtingsplan voor de Oosteinderpolder rekening te houden
met rondrijmogelijkheden voor ruiters.
en gaat over tot de orde van de dag.
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