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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 12 december 2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), 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), 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 (BBH), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA), 

F.J. Roelfsema (Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA, tot punt 9) 

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

 

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

 

 

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 voegt agendapunt 12b toe ter behandeling van een nagekomen voorstel 

(Begrotingswijziging Holland Rijnland 3D). 

De raad voegt agendapunten 11a en 11b toe ter behandeling van moties van 

enkele fracties over openbare verlichting en de haven. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Yanover spreekt in over agendapunt 9 en 10 (Hondenbeleid en –belasting) 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de stand van zaken Jozefpark en Jozefkerk. 

Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Jansen stelt vragen over de Hillinenbrug. Deze worden beantwoord 

door wethouder Kleijheeg. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de uitwisseling van 15 oktober 2013, de 

raadsavond van 17 oktober 2013, het regio-overleg van 4 november 2013 en de 

raadsavond van 7 november 2013 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De raad besluit unaniem volgens het voorstel van het college over aanpassing van 

de beweegnorm in de beleidsnota “Gezonder in Hillegom”. 

Mevrouw Van Dijk dient een motie in namens de fractie van de PvdA naar 

aanleiding van de brief van de Rekenkamercommissie over toegankelijkheid 

openbare gebouwen (zie bijlage). 

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

2 

V
E
R

S
L
A

G
 R

A
A

D
 

De raad neemt de motie aan. Alleen de heer Jansen is tegen. 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

Er zijn nog geen antwoorden op schriftelijk gestelde vragen. 

 

8. Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom 2013 

De beraadslagingen over dit voorstel zijn gehouden in de raad van 14 november. 

De stemmen staakten toen bij stemming over het mondelinge amendement van 

de heer Van Trigt namens de fractie van het CDA, dat luidt: aan het conceptbesluit 

toevoegen “, waarbij in de verordening nog verwerkt moet worden dat de winkels 

op eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag niet geopend mogen 

zijn.” De voorzitter brengt dit amendement nu opnieuw in stemming. 

De raad verwerpt het amendement. De fracties van Bloeiend Hillegom, BBH, CDA 

en Roelfsema zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van BBH is tegen. 

 

9. Hondenbeleid 

De heer Jansen dient een amendement in namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

(zie bijlage). 

Mevrouw Van Dijk dient een motie in namens de fractie van de PvdA (zie bijlage). 

De raad verwerpt het amendement. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is 

vóór. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van BBH is tegen. 

De raad neemt de motie aan. De fracties van Hillegom Progressief, Bloeiend 

Hillegom en BBH zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

10. Verordening hondenbelasting 2014 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van BBH is tegen. 

 

11. Grondprijsbeleid reststroken en erfpacht 

Mevrouw Heemskerk dient een amendement in namens de fracties van Bloeiend 

Hillegom en VVD (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement aan. De fracties van Bloeiend Hillegom, VVD en 

BBH zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 
11a. Motie Openbare verlichting 

De heer Jansen dient een motie in namens de fracties van Bloeiend Hillegom en 

VVD (zie bijlage). 

Wethouder Kleijheeg zegt toe met netbeheerder Liander in gesprek gaan om een 

maximum aantal storingen overeen te komen. 

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

 

11b. Motie Haven Hillegom 

De heer Jansen dient een motie in namens de fracties van Bloeiend Hillegom, VVD 

en PvdA (zie bijlage). 

De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is tegen. 

 

12. Hamerstukken: 

12a. Ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 12 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

12b. Begrotingswijziging Holland Rijnland 3 decentralisaties sociale domein (3D) 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:38 uur.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2014. 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Brief Rekenkamercommissie over toegankelijkheid openbare gebouwen 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA, Hillegom 

Progressief en CDA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat het presidium de rekenkamercommissie heeft voorgesteld onderzoek te doen 

naar de toegankelijkheid van onze openbare gebouwen; 

- dat de rekenkamercommissie dit verzoek, om gegronde redenen, niet heeft 

gehonoreerd maar adviseert het bij het college neer te leggen; 

- dat onze gemeente geen specifiek beleid voert op het gebied van 

toegankelijkheid van openbare gebouwen, 

van oordeel 

- dat de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een beperking 

van groot belang is; 

- dat wij voor een onderzoek hiernaar gebruik kunnen maken van de ervaring die in 

Lisse is opgedaan; 

- dat belangengroeperingen betrokken zouden moeten worden bij een dergelijk 

onderzoek, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van onze openbare gebouwen voor 

mensen met een beperking en hierover aan de raad te rapporteren 

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

Onderwerp: Hondenbeleid 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom  

 

Tekst amendement 

1. De beslispunten drie, vijf en zeven te laten vervallen; 
2. Het beslispunt vier te wijzigen in: 

Deze uren  in te vullen vanuit herprioritering van de taken in het Toezicht- en 
Handhavingsprogramma 2012-2013. 

Toelichting 
De hondenoverlast staat al jaren hoog in de top drie in de veiligheidsmonitor van 
ergernissen van Hillegommers. 
Tot op dit moment is er niet geverbaliseerd door de BOA’s maar is er wel 
hondenbelasting geïnd. 
Wij delen de mening dat er meer capaciteit moet worden ingezet voor de handhaving 
van het hondenbeleid, maar willen hiervoor geen extra geld uittrekken. 
De benodigde uren moeten gevonden worden in het prioriteren van de handhaving. 
In het Toezicht- en Handhavingsprogramma 2012-2013 staat dat er op het parkeren 
met een hoge prioriteit gehandhaafd wordt. Er zou bijvoorbeeld 130 uur gevonden 
kunnen worden door minder te handhaven op fout-parkeren. 
 
 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Hondenbeleid, aanlijnplicht in APV 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fractie van de PvdA 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat in artikel 2.57 van de APV onder 1a. de aanlijnplicht voor honden wordt 

geregeld; 

- dat deze aanlijnplicht beperkt is tot de bebouwde kom; 

- dat in de nota Hondenbeleid als argumenten voor de aanlijnplicht worden 

genoemd: 

a. de verkeersveiligheid, 

b. het voorkomen van  

- schade aan eigendommen van derden,  

- hinder voor voetgangers, 

- verontreiniging, 

- leed door loslopende honden die andere dieren of mensen aanvallen, 

van oordeel 

- dat deze argumenten voor de aanlijnplicht binnen de bebouwde kom evenzeer 

gelden buiten de bebouwde kom; 

- dat dit voor de verkeersveiligheid zelfs in versterkte mate geldt, omdat er buiten 

de bebouwde kom harder wordt gereden; 

- dat één regel voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom duidelijker is dan 

twee verschillende, 

tevens van oordeel 

- dat onze inwoners over alle wijzigingen in het hondenbeleid integraal moeten 

worden geïnformeerd, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- op korte termijn een voorstel aan de raad voor te leggen om artikel 2.57 APV 

onder 1 a. aan te passen, waardoor de aanlijnplicht gaat gelden voor de gehele 

gemeente (met uitzondering van de speciale losloopplaatsen, genoemd in artikel 

2.57 onder 2); 

- bij vaststelling van dit uitgebreide aanlijnplichtbeleid ook losloopplaatsen buiten 

de bebouwde kom aan te wijzen 

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

Onderwerp: Grondprijsbeleid reststroken en erfpacht 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom 

en VVD 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 
, met dien verstande dat als vaste m2-prijs voor percelen tot 50 m2 € 120,- wordt 
gehanteerd. 
 
Toelichting 
De gemeente wil graag van haar reststroken/snippergroen af. Voor de gemeente 
levert het voordeel op wanneer zij deze reststroken/snippergroen niet meer hoeft te 
onderhouden. 
Voor de inwoners moet de verkoop van deze reststroken/snippergroen aantrekkelijk 
blijven, maar gezien de economische crisis is het voor inwoners niet eenvoudig de 
aankoop van reststroken/snippergroen te financieren.  
Als gemeente kunnen en mogen wij zelf de waarde/verkoopprijzen van onze 
reststroken/snippergroen bepalen. 
Over het algemeen gaat het om uitbreiding van de tuin omdat omzetting naar grond 
met bebouwingsmogelijkheden te lang en te kostbaar naar verhouding is. 
Wij kiezen er om bovengenoemde redenen voor om als grondprijs een landelijk meer 
gebruikelijke prijs te hanteren.  
 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Openbare verlichting 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom en VVD 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in de Programmabegroting 2014 als ambitie is opgenomen dat het 
verlichtingsniveau in alle doorgaande wegen voldoet aan het verlichtingsplan; 

- er in de afgelopen periode meerdere grote verlichtingstoringen zijn geweest die 
hele straten c.q. wijken in het donker hebben gezet, 

van oordeel dat  
- het in de openbare ruimte voor de veiligheid noodzakelijk is om verlichting goed 

functionerend te houden; 
- het aanbeveling verdient om zoveel mogelijk donkere plaatsen te voorkomen in 

het kader van criminaliteitspreventie;  
- meldingen over openbare verlichting een hogere prioriteit verdienen dan overige 

meldingen openbare ruimte; 
- er door goede voorzieningen en goed (preventief) onderhoud voor gezorgd moet 

worden dat het aantal meldingen over openbare verlichting tot een minimum 
beperkt blijft, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- in de volgende programmabegroting en -rekening (weer) een tabel op te nemen 

waarin het aantal meldingen openbare ruimte is opgenomen met het percentage 

dat op tijd is afgehandeld; 

- in deze tabel onderscheid te maken tussen meldingen over de verlichting en 

andere meldingen; 

- voor verlichtingsmeldingen als ambitie op te nemen dat dit er niet meer zijn dan 

50 per jaar, waarbij 99 % op tijd moet zijn afgehandeld 
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en 

- maatregelen te treffen om deze ambities voor verlichtingsmeldingen al in 2014 te 

bereiken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Haven Hillegom 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom, VVD en 

PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- er in de haven een aantal objecten aanwezig zijn die de uitstraling niet ten goede 
komen; 

- beeldverbeterende boten hierdoor geen eigen ligplaats kunnen innemen; 
- al jaren het uitzicht voor een groot aantal inwoners hierdoor wordt gedomineerd, 
van oordeel dat  
- de haven een onlosmakelijk deel is van het centrum; 
- de haven van Hillegom ook een uitstraling verdient die past bij de andere ambities 

om het centrum te upgraden; 
- alle ligplaatsen primair voor recreatieve doeleinden beschikbaar dienen te zijn, 
gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- zich in te spannen om het beeld van de haven te verbeteren; 
- de raad voor april 2014 te informeren over de aanpak die het college daarbij voor 

ogen staat 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 


