
 
BEKNOPT VERSLAG VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMST GEHOUDEN OP 11 OKTOBER 2012 

 
ONDERWERP: STRESSTEST en PROGRAMMABEGROTING 2013 

 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: de heer C.A.A. Jongbloed (VVD) 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 
Hillegom), M.P.G. Huibers (Hillegom Progressief), A.E. Snuif (D66) en 
A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren C.M. van den 

Aardwegh (Bloeiend Hillegom), W. de Bock (CDA), J.L.T.J.M. Bovens 
(BBH), S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief), T.M. van Haaster 
(VVD), S. Boschma (D66), A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen 

(Bloeiend Hillegom), A. de Jong (BBH), F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A 
van Trigt (CDA)   

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

 
Tevens aanwezig: burgemeester J. Broekhuis, wethouders J.G.M. van Griensven, 

G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk, de heren P. Beumer (BMC advies 

management) en J.M.A. Deul (directeur Bedrijfsvoering)  
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom. 
Wethouder Van Rijnberk houdt een presentatie als inleiding op de behandeling van de 
Programmabegroting 2013 en de stresstest. Hij zegt daarbij toe dat het college de 

raad in maart-april 2013 een nieuwe scenario-notitie zal voorleggen. 
 

2. Presentatie Stresstest 
De heer Beumer geeft een presentatie over de stresstest die bureau BMC heeft 

uitgevoerd en beantwoordt hierna gestelde vragen. 
 
3. Programmabegroting 2013 

De voorzitter stelt de schriftelijke beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen 
(zie bijlage) per fractie aan de orde. 
Wethouder Kleijheeg zegt toe (naar aanleiding van vraag 12 van D66) dat een evaluatie 

van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt meegenomen bij de transitie van de 
Jeugdzorg. 
Wethouder Van Griensven zegt toe (naar aanleiding van vraag 13 van D66) dat het 

Handhavingsprogramma 2012 op de gemeentelijke website wordt geplaatst. 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe (naar aanleiding van vraag 2 van het CDA) dat alsnog 
schriftelijk een duidelijk antwoord op deze vraag wordt gegeven. 

De heer Deul zegt toe (naar aanleiding van vraag 10 van het CDA) dat alsnog 
schriftelijk een duidelijk antwoord op deze vraag wordt gegeven. 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe (naar aanleiding van vraag 4 van de BBH) dat de 

kosten-baten van de BOA’s worden meegenomen in de discussie die in het eerste 
kwartaal van 2013 met raadsleden gevoerd gaat worden over prestatie-indicatoren in 
de planning- en controlestukken. 

 
4. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:34 uur de vergadering. 

 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 november 2012. 
 

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


