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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 21 juni 2012 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), 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), 

F.J.M. Evers (BBH), 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), 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 en A.Th. van 

Rijnberk 

 

Afwezig: mevrouw A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom) en de heren A.P.J.M. 

Buikx (VVD), S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief) en 

C.A.A. Jongbloed (VVD) en wethouder W.J. van Aken 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Snuif aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Spilker spreekt in over agendapunt 11 (kredietaanvraag aanleg brug naar 

sportvelden). 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de kosten van de accountant. Deze worden 

beantwoord door wethouder Van Rijnberk. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 24 en 31 mei 2012 

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 beantwoording. 

De heer Jansen stelt een aanvullende vraag over trapveldjes. Deze wordt door 

wethouder Kleijheeg beantwoord. 

De heer Jansen stelt aanvullende vragen over Goed Wonen. Deze worden door de 

wethouders Kleijheeg en Van Griensven beantwoord. 
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8. Schorsing 
De voorzitter schorst de vergadering om 19:59 uur. 
 

9. Heropening Raadsvergadering 
De voorzitter heropent de vergadering om 22:10 uur. 
De raad besluit de agendapunten 10 en 11 als hamerstuk te behandelen. 

 
10. Beleidsplan schuldhulpverlening 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
11. Kredietaanvraag aanleg brug naar sportvelden 

Mevrouw Van Vliet en de heer Jansen leggen een stemverklaring af. 
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is tegen. 
 

12. Aangepaste verordeningen Wet werk en bijstand (Wwb) 2012 
Mevrouw Van Dijk dient een amendement in (zie bijlage). 
Na discussie wijzigt mevrouw Van Dijk het amendement. 
De raad neemt het gewijzigde amendement aan. De fracties van VVD, CDA en D66 
zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 
 

13. Benoeming burgerlid 
De raad besluit de heer G. van Wageningen als burgerlid te benoemen met 14 
stemmen vóór en één tegen. 

 
14. Hamerstukken: 

14a. Actualisatie meerjaren onderhoudsplan gebouwen 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14b. Ontwerpbegroting 2013 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) 

 Hollands Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14c. Ontwerpprogrammabegroting 2013 Gr Veiligheidsregio Hollands Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14d. Jaarverslag 2011 en begroting 2013 van de GR Vuilafvoerbedrijf van de Duin- en 

 Bollenstreek (VAB) 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14e. Jaarverslagen 2011 en begrotingen 2013 Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14f. Rapport rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

 Schuldhulpverlening 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:57 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2012. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 
AMENDEMENT  (aangenomen na wijziging)   
Onderwerp: Aangepaste verordeningen Wet werk en bijstand 2012 
Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA en Hillegom 
Progressief 
 
Tekst amendement: 
Aan het besluitpunt “vast te stellen de verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD 
Bollenstreek 2012” toe te voegen: 
met dien verstande dat artikel 2, derde lid, wordt gewijzigd in: 
 
3. Geen recht op langdurigheidstoeslag heeft de belanghebbende aan wie 

- in de periode van twaalf maanden voor de peildatum een maatregel is 
opgelegd op grond van artikel 18 lid 2 WWB of artikel 20 lid 1 en 2 IOAW, dan 
wel artikel 20 lid 1 en 2 IOAZ en de daar genoemde verordeningen voor een 
gedraging waarvoor een maatregel van 20% of hoger kan worden opgelegd 
wegens het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen 
bedoeld in artikel 9 lid 1 WWB, artikel 37 IOAW, dan wel artikel 37 IOAZ 

- en in een periode van vierentwintig maanden voorafgaand aan deze maatregel 
eenzelfde of hogere maatregel is opgelegd wegens het niet of in onvoldoende 
mate nakomen van de verplichtingen bedoeld in artikel 9 lid 1 WWB, artikel 37 
IOAW, dan wel artikel 37 IOAZ. 

 

Toelichting: 

Dit amendement leidt ertoe dat een cliënt pas kan worden gekort op de 
langdurigheidstoeslag als hij of zij bij herhaling niet of onvoldoende meewerkt. 
Hierdoor zal het korten op de Wwb-uitkering bij het niet nakomen van de 
verplichtingen getrapt verlopen voor de mensen die al lange tijd een beroep op deze 
regeling moeten doen. Zij zullen eerst op de Wwb-uitkering worden gekort en in 
tweede instantie, bij recidive, ook op de langdurigheidstoeslag. 
Onze overwegingen daarvoor zijn: 

 Om de Wwb goed te laten functioneren en draagvlak te behouden moeten 
sociale dienst en cliënt zich beide aan de afspraken houden; 

 Van de cliënt mag een tegenprestatie worden gevraagd in de vorm van een 
inspanningsverplichting om werk te vinden of in de vorm van fatsoenlijk 
gedrag; 

 De Wwb-uitkering is het bestaansminimum; 
 Korten op de Wwb-uitkering kan legitiem zijn als cliënten hun afspraken niet 

nakomen; 
 Korten op de langdurigheidstoeslag is een laatste stap. Hiermee moet 

voorzichtig worden omgegaan omdat het mensen betreft die al langere tijd op 
een bestaansminimum moeten functioneren. Daarmee zitten zij in een 
kwetsbare positie. 

Wij hopen op een positief effect, waarbij behoud van de langdurigheidstoeslag na één 
opgelegde maatregel dient als motivatie om een volgende maatregel te voorkomen. 
 
Aangebrachte wijziging: 

Onder het tweede aandachtstreepje “vierentwintig” vervangen door “zesendertig”. 
 


