
 

1 

V
E
R

S
L
A

G
 R

A
A

D
 

 

 

 

 

 

Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 26 februari 2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

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), T.M. van Haaster (VVD), 

A.J. van Heusden (Van Heusden), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. 

Janssen (Bloeiend Hillegom, vanaf punt 5), 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) 

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

 

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

 

Afwezig: de heer S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20:00 uur.  

Door loting wordt de heer Jongbloed 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 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De burgemeester draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend 

voorzitter, de heer De Bock. 

 

5. Strategische samenwerking Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen 

De heer Van Heusden dient namens de fracties Van Heusden, CDA, Bloeiend 

Hillegom en PvdA een motie in (motie 1, zie bijlage). 

Mevrouw Van Vliet dient namens de fractie van Hillegom Progressief een motie in 

(motie 2, zie bijlage). 

Na discussie wijzigt mevrouw Van Vliet namens de indieners motie 2. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt de moties 1 en 2 unaniem aan. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:43 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014. 

 

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

griffier voorzitter 

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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 BIJLAGE 

 

MOTIE  1 (aangenomen)   

Onderwerp: Strategische samenwerking Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en 

Teylingen - tussenrapportage 

Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties Van Heusden, CDA, 

Bloeiend Hillegom en PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende, 

- dat in de ‘Contourennota samenwerking in de Bollenstreek’ het strategisch doel 

en de hoofdlijnen van de gemeenschappelijke regeling met een eerste 

uitwerking zijn neergelegd; 

- dat in punt 4 van het raadsbesluit is besloten het overzicht Bovenlokale taken 

van deze nota (bijlagen B1 en B2) te gebruiken voor het opstellen van een  

tussenrapportage, waarin een verdere verfijning per gemeente wordt gegeven 

van welke taken en welke bevoegdheden op bovenlokaal niveau en lokaal niveau 

worden uitgeoefend, alsmede de gevolgen daarvan o.a. qua formatie en 

financiën voor zowel de nieuwe organisatie als de vier bestaande organisaties, 

van oordeel dat,  

- een goed inzicht hierin essentieel is voor het kunnen besluiten tot het aangaan 

van de gemeenschappelijke regeling; 

- in verband met het noodzakelijke traject voor de vorming en inrichting van de 

nieuwe organisatie, waaronder het voorgeschreven overleg met de Bijzondere 

Ondernemingsraad Bollenstreek, dit inzicht in een zo vroeg mogelijk stadium 

moet worden geboden; 

- dit met name ook geldt t.a.v. de organisatorische consequenties voor de 

samenwerkingsrelaties met Holland Rijnland en de Intergemeentelijke Sociale 

Dienst; 

- de in punt 4 van het raadsbesluit genoemde opleverperiode (“nog vóór de 

zomer van 2014”), te onbepaald is en tevens het risico in zich bergt dat de 

raden niet meer voor het zomerreces over de tussenrapportage kunnen 

beraadslagen; 

- in dat geval de tussenrapportage te dicht ligt bij de nagestreefde 

eindrapportage van 1 oktober 2014, 

gehoord de beraadslaging, 

dringt er met klem bij de stuurgroep en het college op aan 

- de tussenrapportage, genoemd in het raadsbesluit over de strategische 

samenwerking onder punt 4, uiterlijk in mei 2014 op te leveren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  2 (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Strategische samenwerking Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en 

Teylingen – samenstelling AB 

Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties Van Heusden, CDA, 

Bloeiend Hillegom en PvdA 

 

Tekst motie 

De raad,         

overwegende dat, 

- door de gemeenteraad een keuze is gemaakt om 36 samenwerkingsafspraken 

verder uit te werken; 

- deze afspraken onder de bevoegdheid komen van een gemeenschappelijke 

regeling; 

- een werkgroep van raadsleden vanuit de vier gemeenteraden een uitwerking zal 

opstellen voor de juridische vormgeving van de gemeenschappelijke regeling, 
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van oordeel dat,  

- de democratische legitimiteit voor een bestuursorgaan als een gemeenteraad van 

zeer groot belang is; 

- de democratische legitimiteit simpel terug te zien moet zijn in de Bollenstreekraad 

(het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling), 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de in te stellen raadsledenwerkgroep in elk geval de optie uit te werken 

waarbij  

- het aantal stemmen van de vertegenwoordigers per gemeente in 

overeenstemming is met het aantal raadsleden per gemeente; 

- in de Bollenstreekraad alle fracties uit de gemeenteraden met elk één lid 

vertegenwoordigd zijn; 

- elk lid een stemgewicht krijgt dat evenredig is aan het aantal zetels van zijn 

fractie in de gemeenteraad 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

Het dictum gewijzigd in: 

verzoekt de in te stellen raadsledenwerkgroep in elk geval naast de in de 

contourennota vermelde inrichting van het algemeen bestuur ook de optie uit te 

werken waarbij  

- in de Bollenstreekraad alle fracties uit de gemeenteraden met elk één lid 

vertegenwoordigd zijn; 

- elk lid een stemgewicht krijgt dat evenredig is aan het aantal zetels van zijn 

fractie in de gemeenteraad 

en hierbij tevens uit te zoeken hoe tot een oneven stemmenaantal gekomen kan 

worden 

 


