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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer A. Mans, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
A.E. Snuif (D66), 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, vanaf punt 7b), 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

Wethouders:

de heren W.J. van Aken, J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 14.00 uur.
Hij deelt mee dat de fractie van GroenLinks heeft laten weten voortaan de naam
“Hillegom Progressief” te willen dragen.
Door loting wordt mevrouw Van Vliet aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over subsidieverlening aan First Lego LeageTeam Dr. Bibbers. Deze worden beantwoord door wethouder Kleijheeg

5.

Programmarekening 2010
De heer Mans zegt toe dat de raad vóór de behandeling van de
Programmabegroting 2012 een notitie ontvangt over de stand van zaken met
betrekking tot de kredieten.
De raad besluit unaniem volgens het voorstel.

6.

Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk, VNG, IPO en UvW
De raad verwerpt unaniem het voorstel van het college.
De raad spreekt uit dat hij het concept-bestuursakkoord in zijn huidige vorm
afwijst en vindt dat de onderhandelingen heropend moeten worden, opdat meer
duidelijkheid, over onder andere de beleidsvrijheid, voor gemeenten ontstaat en
hun financiële risico wordt beperkt, bij voorkeur door maximering van dit risico.
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7.

Kadernota 2012
a. Algemene beschouwingen van de raadsfracties
De fractievoorzitters spreken hun algemene beschouwingen uit.
Reacties van de fracties op deze beschouwingen.
Reactie van het college.
Discussie over algemene beschouwingen.
De raad besluit unaniem dit onderdeel te laten vervallen.
b. Bespreking van amendementen en moties bij de Kadernota 2012
(voor amendementen en moties zie bijlage)
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Hoofdstuk 2 Nieuwe activiteiten
De heer Adamse dient namens de fracties van D66, VVD, PvdA en Bloeiend
Hillegom een amendement in (amendement 1, nieuwe activiteiten).
Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA, VVD, D66 en Bloeiend
Hillegom een amendement in (amendement 2, Hillegommerbeek).
Hoofdstuk 3 Voorgestelde maatregelen
De heer Adamse dient namens de fracties van D66, VVD, PvdA en Bloeiend
Hillegom een amendement in (amendement 3,precariobelasting).
De heer Van Trigt dient namens de fracties van CDA, Hillegom Progressief en BBH
een amendement in (amendement 4, afvalstoffenheffing).
Na discussie wijzigt de heer Van Trigt het amendement.
De heer Van Heusden dient namens de fracties van VVD, D66 en PvdA een
amendement in (amendement 5,hondenbelasting).
Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA, BBH, Hillegom Progressief en
CDA een amendement in (amendement 6, subsidieplafond).
Stemmingen over amendementen op de Kadernota 2012
De raad neemt amendement 1en 2 unaniem aan.
De raad neemt amendement 3 aan. Alleen de fracties van CDA, BBH en Hillegom
Progressief zijn tegen.
De raad neemt het gewijzigde amendement 4 unaniem aan en besluit tevens dat
eenzelfde tarief voor elke hond wordt ingevoerd.
De raad neemt amendement 5 aan. Alleen de fracties van BBH en Bloeiend
Hillegom zijn tegen.
De raad neemt amendement 6 aan. Alleen de fracties van VVD en Bloeiend
Hillegom zijn tegen.
Stemming over de Kadernota 2012
Mevrouw Van Vliet en de heren De Bock en Evers leggen een stemverklaring af.
De raad besluit volgens het geamendeerde voorstel. Alleen de fracties van
Hillegom Progressief, CDA en BBH zijn tegen.
Stemmingen over de moties bij de kadernota 2012
Er zijn geen moties ingediend.
7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2011.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

drs. A. Mans
voorzitter
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AMENDEMENT 1 (aangenomen)
BIJLAGE
Onderwerp: Kadernota 2012 (nieuwe activiteiten)
Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, VVD, PvdA en
Bloeiend Hillegom
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Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
“met dien verstande dat
- op blz. 14 Onderdeel C, Informatiebeheer, wordt geschrapt;
- in tabel 9 op blz. 15 de opgenomen bedragen voor informatiebeheer en faciliteren
nieuw Hillegoms werken worden geschrapt en de totaalcijfers dienovereenkomstig
worden aangepast, alsmede tabel 2.”
Toelichting:
Het gaat hier om nieuwe beleidsvoornemens die (nog) niet zijn onderbouwd. Het is
vooralsnog onduidelijk wat er door het college wordt voorgesteld. Het opnemen van
deze posten in de Kadernota achten wij dan ook prematuur. Wij willen eerst van het
college voorstellen vernemen t.a.v. het informatiebeleid en het nieuwe Hillegomse
werken, die beleidsmatig en financieel zijn onderbouwd zodat wij hierover een
afgewogen besluit kunnen nemen. Ook is hierbij van belang dat, voor wat betreft de
ICT, een relatie wordt gelegd met de nog openstaande kredieten op dit gebied.

AMENDEMENT 2 (aangenomen)
Onderwerp: Kadernota 2012 (Hillegommerbeek)
Ingediend door Mevrouw van Dijk namens de fracties van PvdA, VVD, D66 en
Bloeiend Hillegom
Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
met dien verstande dat op blz. 8, in de tekst onder prestatieveld 1.1 Ruimte, Nieuw
beleid ‘Onderzoek transformatie Hillegommerbeek’ wordt geschrapt:
“ook staat de woningbouwlocatie Pastoorslaan ter discussie en leven er ideeën om
bedrijventerrein Hillegommerbeek te verplaatsen naar de spoor- en vaart zone.”
Toelichting:
Deze tekst wijkt af van de door de raad vastgestelde structuurvisie op het punt van
bouwlocatie Pastoorslaan en loopt vooruit op eventuele uitkomsten van een nog te
voeren debat over mogelijke uitplaatsing van bedrijventerrein Hillegommerbeek.
Hiermee wordt richting gegeven aan de uitkomst van het onderzoek dat met
betrekking tot Hillegommerbeek zal worden gedaan. Wij zijn van mening dat de
kadernota niet de plaats is voor deze discussie en stellen daarom voor deze tekst te
laten vervallen.

AMENDEMENT 3 (aangenomen)
Onderwerp: Kadernota 2012 (precariobelasting)
Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, VVD, PvdA en
Bloeiend Hillegom
Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
met dien verstande dat
- de regel “Daarnaast verhogen wij de precariobelasting van 2012 tot en met 2015
extra met 2,5%. “ (pag. 18) kan vervallen;
- de tekst “… nu wordt voorgesteld vanaf 2013 50% van de aanslag van Alliander te
gebruiken voor de exploitatie.” (pag. 18) wordt gewijzigd in “…nu wordt
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voorgesteld om vanaf 2012 de opbrengsten van de precariobelasting volledig (voor
100%) te gebruiken voor de exploitatie”;
- in tabel 13 (pag. 18) de bedragen van de opname voor de jaren 2012-2015 worden
gewijzigd in €749.190 en de bovengenoemde bedragen worden verwerkt in tabel
12 en 2.
Toelichting:
De argumentatie om de aanslagen precarobelasting voor 50% op te nemen, komt ons
niet reëel voor. Gelet op de verwachte positieve uitspraken ten aanzien van de
bezwaar- en beroepprocedures in voorgaande jaren, is hier naar onze mening sprake
van een te voorzichtige benadering. Ook de omliggende gemeenten die in dezelfde
situatie verkeren, achten het risico klein. Ook vinden wij het niet wenselijk om vooruit
te lopen op mogelijke wetsvoorstellen die negatief zullen uitwerken voor de
gemeente.
Ondergetekenden wensen geen lastenverhoging door te voeren die uitgaat boven het
inflatiepercentage, tenzij deze lastenverhoging noodzakelijk is om 100%
kostendekkendheid te realiseren. Wij zien ten aanzien van deze precariobelasting
geen zwaarwichtige reden voor een extra verhoging.
Door het volledig opnemen van de opbrengsten uit precariobelasting is er voldoende
dekking aanwezig om deze lagere opbrengst op te vangen.

AMENDEMENT 4 (aangenomen na wijziging)
Onderwerp: Kadernota 2012 (afvalstoffenheffing)
Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, Hillegom
Progressief en BBH
Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
met dien verstande dat in tabel 14 in de tekst over afvalstoffenheffing “(inclusief
toerekening straatreiniging)” wordt geschrapt en “Stijging van tarief van € 12,50 per
jaar” wordt gewijzigd in “Stijging van tarief van € 8,- in 2012”.
Toelichting:
De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten van het ophalen en verwerken van
het huisvuil te dekken. De hoogte ervan per woning is gekoppeld aan het gebruik van
een bepaald soort afvalcontainer. De afvalstoffenheffing is niet bedoeld om de
kosten van straatreiniging te dekken. Wanneer de kosten van straatreiniging niet
toegerekend worden aan de kosten die gedekt moeten worden door de
afvalstoffenheffing is het niet noodzakelijk het tarief drie jaar achter elkaar, te
beginnen in 2012, met € 12,50 te laten stijgen. Er hoeft dan ‘slechts’ een gat
(onbenutte belastingcapaciteit) van € 166.804,- (zie programmarekening 2010)
overbrugd te worden. In 2011 wordt hiervan € 93.150,- (9315 woningen x de
verhoging van € 10,- in 2011) opgebracht. Dit betekent dat in 2012 een verhoging
van € 8,- volstaat om de afvalstoffenheffing (exclusief straatreiniging) kostendekkend
te maken.
Aangebrachte wijziging:
“Stijging van tarief van € 8,- in 2012” wordt vervangen door “Stijging van tarief tot
kostendekkendheid in drie jaar, exclusief straatreiniging, met een maximum van
€ 12,50 in 2012”.

4

AMENDEMENT 5 (aangenomen)
Onderwerp: Kadernota 2012 (hondenbelasting)
Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, D66 en PvdA
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Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
met dien verstande dat in bijlage 4 de rij “Tarief Hondenbelasting aanpassen aan
omliggende gemeenten (per hond € 80,00)” vervalt (tabel 14). De rij “Totaal
maatregelen baten verhogen” wordt hiermee evenredig aangepast.
Toelichting:
De aanpassing van het tarief voor het hebben van een hond, waarbij € 80,00 per
hond wordt betaald, leidt voor 696 mensen die één hond bezitten tot een
lastenverzwaring van € 22,55 en voor 42 mensen met twee honden tot een
lastenverlichting van € 19,25. Voor 7 mensen die in het bezit zijn van 3 honden of
meer leidt het voorstel tot een lastenverlichting van €142,80 bij drie honden, die kan
oplopen tot € 266,35 bij vier honden. De enige motivering in het voorstel voor deze
lastenverhoging voor mensen met één hond is het feit dat de belasting voor de
eerste hond in Hillegom in vergelijking met andere gemeenten laag is.
Wij vinden geen noodzaak aanwezig de hondenbelasting te verhogen, anders dan
met de te verwachten inflatie van 1,5 %, conform het coalitieakkoord.
Wel kunnen wij ons vinden de voorstelde systematiek van een vast tarief per hond.
Wij stellen voor dit in te voeren, met een maximum van drie honden en een apart
tarief voor kennels.
De dekking wordt gevonden in de opbrengsten van de precariobelasting. De
opbrengsten van de precariobelasting verband houdend met kabels en leidingen is
tot dusver ten gunste gebracht van de Algemene Reserve, rekening houdende met
een mogelijk negatieve afloop van de tegen de aanslag ingediende beroepen. Nu
beroepsprocedures vanaf 2007 vrijwel alle zijn doorlopen en waarschijnlijk positieve
uitslagen hebben, kan de opbrengst voor 100% ten gunste van de exploitatie worden
gebracht.
AMENDEMENT 6 (aangenomen)
Onderwerp: Kadernota 2012 (subsidieplafond)
Ingediend door Mevrouw van Dijk namens de fracties van PvdA, BBH, Hillegom
Progressief en CDA
Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
Met dien verstande dat op blz. 19, punt 4 (Aanpassen beleid, Verlagen
subsidieplafond) vervalt. Het bedrag van € 50.000 wordt gedekt uit de algemene
reserve. De tabel op blz. 32 wordt hieraan aangepast.
Toelichting:
Met dit amendement blijft het subsidieplafond gelijk aan het niveau van 2010, te
weten € 2.169.799.
Wij vinden het niet wenselijk het subsidieplafond te verlagen, omdat:
- Verenigingen en welzijn het sociale cement van ons dorp zijn,
- In de beantwoording van de technische vragen is aangegeven dat deze
bezuiniging op subsidies ten koste zal gaan van het voorzieningenniveau in
Hillegom,
- Behoud van het voorzieningenniveau essentieel is om de aangekondigde
beleidswijzigingen in WMO / AWBZ goed vorm te kunnen geven.
- De kanteling van de WMO van een claimgericht systeem naar een vraaggericht
systeem een groter beroep doet op het sociale netwerk en welzijn van cliënten.
Doel is dat de vraag naar duurdere voorzieningen wordt uitgesteld en er
efficiëntere ondersteuning geboden wordt. Dit kan door meer collectieve
arrangementen aan te bieden. Het is hiervoor essentieel dat de sociale
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infrastructuur van Hillegom op kracht blijft.
Een bezuiniging op het subsidieplafond ten koste gaat van het welzijnswerk, waar
juist een groter beroep op wordt gedaan. Hand in hand met de kanteling van de
WMO er een grotere taak bij het welzijnswerk zal komen te liggen. Dit moet in
samenwerking met gemeente en organisaties verder worden ingericht aan de
hand van het programma Welzijn Nieuwe Stijl. Het welzijnswerk is gericht op het
versterken van het zelfregelend vermogen van de burger en het betrekken van de
eigen sociale omgeving bij de ondersteuning.
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