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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 30 september 2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames M.C. van der Erf (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) 

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 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 

De heer Van der Salm spreekt in over agendapunt 5 (Bestuurlijke toekomst Duin- en 

Bollenstreek ) 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De burgemeester draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend 

voorzitter, de heer De Bock. 

 

5. Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek 

De heer van Heusden dient namens de fracties van VVD, Bloeiend Hillegom, D66 

en PvdA een motie in (zie bijlage). 

De heer Evers doet het voorstel van orde om het raadsvoorstel aan te houden. 
Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af. 
De raad verwerpt het ordevoorstel. De fractieleden van BBH en Hillegom Progressief 
zijn vóór. De overige raadsleden zijn tegen. 
De heer Janssen legt een stemverklaring af. 
De raad besluit volgens voorstel. De fractieleden van de BBH en mevrouw Van Vliet 
zijn tegen. De overige raadsleden zijn vóór. De heer De Groot laat aantekenen dat 
hij zich bij de stemming heeft vergist en tegen had willen stemmen. 
De raad neemt de motie unaniem aan. 
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6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:12 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek 

Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, Bloeiend 

Hillegom, D66 en PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 
overwegende 
- dat de niet-vrijblijvende strategische samenwerking thans zover is uitgewerkt dat 

veel, maar nog lang niet alle consequenties, zowel inhoudelijk als financieel, 
voldoende in beeld zijn gebracht; 

- dat bijvoorbeeld niet overal volledig duidelijk is waar "de knip" gelegd wordt 
tussen wat lokaal is en blijft en wat een bovenlokale aanpak noodzakelijk maakt 
om de strategische ambitie waar te maken; 

- dat ook de financieringsvorm, de consequenties voor de gemeentelijke 
begrotingen, het procesrisico en de aanloop- en frictiekosten nog onvoldoende in 
beeld zijn; 

- dat voorts nog onvoldoende inzicht bestaat in de invulling van de toekomstige 
organisatie ten behoeve van de regionale taken en de consequenties voor de 
bestaande gemeentelijke organisaties, 

gehoord de beraadslaging, 
draagt het college op om 
1. bij de uitwerking van het voorstel tot vaststelling van de gemeenschappelijke 

regeling nauwkeurig aan te geven wat lokaal is en blijft en wat een regionale 
aanpak noodzakelijk maakt om de strategische ambities waar te maken; 

2. een stevige financiële paragraaf op te stellen, onder meer inhoudende de  
financieringsvorm, de consequenties voor de gemeentelijke begrotingen, een 
analyse van het procesrisico, aanloop- en frictiekosten voor de nieuwe regeling; 

3. naast de besluitvormingsstructuur (taken en bevoegdheden, opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap) in de gemeenschappelijke regeling al een invulling van de 
organisatie voor te stellen, inclusief de consequenties hiervan voor de 
gemeentelijke organisaties, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 


