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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 25 oktober 2012 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 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 4), A. de Jong 

(BBH), C.A.A. Jongbloed (VVD),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: de heer C.M. van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom) 

 

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 voegt agendapunt 10a toe ter behandeling van een motie van de fractie 

van de BBH. 

De raad stelt de agenda overigens ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het fietspad langs de Oude beek. Deze 

worden beantwoord door wethouder Kleijheeg. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de kano-opslagplaats bij de brug bij 

sportpark De Zanderij. Deze worden beantwoord door wethouder Kleijheeg. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over parkeerplaatsen en lantaarnpalen aan de 

Stille Van den Endelaan. Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 

De heer Bovens stelt vragen over een geluidscherm langs het spoor. Deze worden 

beantwoord door burgemeester Broekhuis. 

De heer Bovens stelt vragen over de communicatie over afsluitingen in verband met 

de herinrichting van de N208. Deze worden beantwoord door wethouder Van 

Griensven. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsavonden van 20 september, 2 en  

4 oktober 2012 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

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 
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6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

Er worden geen schriftelijk gestelde vragen behandeld. 

 

8. Schorsing 
De voorzitter schorst de vergadering om 20:00 uur. 
 

9. Heropening Raadsvergadering 
De voorzitter heropent de vergadering om 21:03 uur. 
De raad besluit agendapunt 10 als bespreekstuk te behandelen. 
 

10. Economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe de raad op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen met betrekking tot programmalijn 3 (regiomarketing). 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 

10a. Motie BBH over bijzondere bijstand 
De heer De Jong dient een motie in (zie bijlage). 
De raad verwerpt de motie. De fracties van BBH en Hillegom Progressief zijn vóór. 
De overige fracties zijn tegen. 
 

11. Hamerstukken: 
11a. Ontwerpbestemmingsplan Heereweg 1, Lisse 

Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
11b. Auditplan voor de jaarrekening 2012 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:08 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 november 2012. 
 
 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

MOTIE  (verworpen) 

Onderwerp: Bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 

Ingediend door de heer De Jong namens de fractie van de BBH 

 

Tekst motie: 

De raad, 
overwegende dat 
- de ISD Bollenstreek voor de gemeente Hillegom de categoriale bijzondere 

bijstandsregeling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen uitvoert; 
- deze regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een inkomen 

(inclusief dat van een eventuele partner) niet hoger dan 110% van de 
bijstandsnorm een tegemoetkoming geeft in de zogenaamde verborgen kosten 
(onder andere veelal hogere telefoonrekening, veelal hogere stookkosten en vaak 
meer eigen bijdragen door hoger medicijngebruik); 

- volgens opgave van de ISD Bollenstreek naar verwachting in 2012 ongeveer 150 
Hillegommers een beroep op deze regeling gaan doen en dat in het kalenderjaar 
2011 in totaal 116 Hillegommers van deze regeling gebruik hebben moeten 
maken; 

- de hoogte van de tegemoetkoming al enige jaren niet is gewijzigd en € 250,-- 
per jaar bedraagt; 

- uit de septembercirculaire 2011 blijkt dat het Rijk de gemeente Hillegom in het 
kader van de bijzondere bijstand een structurele geoormerkte extra bijdrage 
heeft verstrekt van € 46.100,-- om de cumulatie van inkomenseffecten te 
verzachten door de almaar stijgende kosten voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen;  

- het college bij de behandeling van de Kadernota 2013 en bij de 
Bestuursrapportage 2012 melding heeft gedaan van deze extra structurele 
geoormerkte bijdrage van het Rijk, 

van oordeel dat 
- alle van het Rijk ontvangen geoormerkte bijdragen voor deze kwetsbare groepen 

te allen tijde ook bij hen terecht dienen te komen, 
verzoekt het college 
- als eerste te besluiten om de tegemoetkoming voor chronisch zieken, 

gehandicapten en ouderen ingaande 1-1-2012 voor de Hillegomse inwoners te 
verhogen van € 250,-- per jaar naar een bedrag van bijvoorbeeld € 356,-- per 
jaar (dat bedrag is gelijk aan de zogeheten langdurigheidstoeslag in het kader 
van de WWB voor alleenstaanden) en via het Dagelijks Bestuur van de ISD 
Bollenstreek opdracht te geven om dit uit te voeren; 

- daarna te besluiten om ook alle andere regelingen, bedragen en 
tegemoetkomingen in het kader van de (categoriale) bijzondere bijstand voor de 
Hillegomse inwoners na te lopen en waar noodzakelijk te verhogen en/of te 
indexeren wanneer er door maatregelen van het Rijk voor bepaalde doelgroepen 
sprake is van een cumulatie van inkomenseffecten 

en gaat over tot de orde van de dag. 


