
 
De raad van Hillegom onderschrijft in grote lijnen de visie in Focus 2014 maar plaatst de volgende kanttekeningen: 
Onderwerp Subonderwerp Fracties Opmerkingen fracties Kanttekening van (een meerderheid 

van) de gemeenteraad 
Strategische  
Uitgangs- 
punten 

Focus 
aanbrengen 
taken en 
doelstellingen 

VVD verduidelijken en waar nodig aanpassen qua taken (efficiency) 
De taken van Holland Rijnland moeten 
duidelijker geformuleerd worden, met 
aandacht voor raakvlakken met de ISD 
en de GOM. 

Groen 
Links 

Laat meer ruimte voor plaatselijke initiatieven en afwijkingen. Bij ontwikkelingen in een gemeente, 
deze gemeente ook een vorm van vetorecht geven om voorstellen aan te passen waar dat vanuit de 
gemeenteraad van die plaats gewenst wordt. 

Bloeiend 
Hillegom 

Actievere rol HR bij Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

Ruimtelijke  
Agenda 

Holland Rijnland 
is een 
topwoonregio 

VVD Hiervoor is nog veel nodig. Er moet een stevige regionale uitvoeringsagenda komen, met goed 
programmamanagement door HR om woningbouwopgave volgens Gebiedsuitwerking 
Haarlemmermeer – Bollenstreek te realiseren. 

 
Woonruimteverdeelsysteem Woonzicht, 
functionerend binnen de regio Holland 
Rijnland vóór het samengaan met het 
Rijnstreekberaad, moet verbeterd 
worden. 
 
Actieve ondersteuning door Holland 
Rijnland van aangesloten gemeenten 
bij de realisatie van hun 
bouwprogramma, is gewenst. 
 

Bloeiend 
Hillegom 

Wij zien graag dat er sterker ingezet wordt voor Hillegom op reductie van de uitstoot van 
schadelijke gassen en aanpak van geluidsoverlast. 

D66 Op zichzelf akkoord. Maar er zit ook een verplichting voor de gemeente in t.a.v. de taakstelling. De 
gemeente kan alleen aan die verplichting voldoen als dit ook mogelijk wordt gemaakt door 
marktpartijen en instanties als bijv. de Provincie. Een uitzondering indien deze niet meewerken is 
op zijn plaats. Tekst: tenzij dit door economische omstandigheden over regels t.a.v. RO niet 
mogelijk is) 

PvdA toevoegen ‘ verbeteren Woonzicht’. 

GroenLinks Niet voor (alle) Hillegomse woningzoekenden, want die worden geconfronteerd met veel te lange 
wachttijden. Woonzicht.nl moet of rigoureus op de helling of er moet een eerlijker woonruimte 
verdeelsysteem komen. Dit program staat haaks op openhouden Bollenstreek/ veenweide enz. Dus 
niet volbouwen, en zeker geen 'topwoonregio' waar voornamelijk villa's (te koop of leeg) staan. Veel 
aandacht voor starters, vergrijzing en bevolkingskrimp. 

Leiden vervult 
een regionale 
functie 

VVD Ja, maar door uitbreiding met Rijnstreek moet de positie van Alphen bezien (hoe kan die naast 
Leiden bijdragen aan regionale ontwikkeling?) 

 

Bloeiend 
Hillegom 

Wat is het voordeel voor Hillegom? 

GroenLinks Leiden (Katwijk, Alphen) hebben  teveel te vertellen; de invloed van Hillegom is veel te gering. Er 
moeten in de omliggende plaatsten zeker invloeden en feitelijke en concrete mogelijkheden 
geboden worden, zodat er niet altijd maar naar Leiden moet worden gegaan. 

Concentratie 
stedelijke 
ontwikkeling 

VVD Eens  
De bouwopgave moet gerealiseerd 
worden met behoud van bollengrond. 

Bloeiend 
Hillegom 

Centrale vraag is of dit te realiseren is met behoud van Bollengrond. 

GroenLinks Moet zich concentreren rond de grote steden en niet in de regio; tegen de Bollenstad 

Groen blauwe 
kwaliteit staat 
centraal 

VVD Eens  

D66 Hoe past Hillegom in dit plaatje? 
GroenLinks Geen woorden maar daden. De bescherming van de kostbare veenweidegebieden in onze gemeente 

zouden prioriteit moeten krijgen, naast het vasthouden aan de bescherming van klasse 1 
zanderijgronden en ten alle tijden compensatie van groen.  

De Bollenstreek, 
Veenweide en 
Plassen en Duin, 
Horst en Weide 
blijven open 

VVD Eens  

Bloeiend 
Hillegom 

Meer actievere rol van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij bij de verrommelde bebouwing in 

het open landschap. Graag toevoegen bij speerpunt hoeveelheid bollengrond, hoeveelheid 1111eeee    klasklasklasklas 

bollengrond 

D66 D66 vraagt in het bijzonder aandacht voor leegstand in de buitengebieden, grote hallen die al jaren 

leegstaan waar nu niets mee gebeurt. De gemeente heeft hier geen invloed op, GOM en HRL wel. 

Herontwikkeling is aan de orde. 

GroenLinks Staat in contrast met volbouwen en te ruime logistiek/ bedrijven. Wij kiezen beslist voor het groen 
en open houden van de streek.  Trekt ook toeristen, dus economisch aantrekkelijk. Meer aandacht 
voor de veenweidegebieden in de Bollenstreek. 



 

Ruimtelijke  
Agenda 
(vervolg) 

Twee 
speerpunten 
voor 
economische 
ontwikkeling: 
kennis en 
Greenport 

VVD Eens, maar de zin: “de regio kent een welvarende, jong en hoog opgeleide bevolking met een hoge 
arbeidsparticipatie” bezien in het licht van vergrijzing. Die ontwikkeling gaat snel: wat is hierop 
antwoord van regio? Toerisme wordt gemist in kopje. De regio zou dit als onderdeel van 
economische ontwikkeling meer moeten oppakken (nieuwe verblijfsvormen, leisure-activiteiten etc.) 

 
Revitalisering van bestaande 
bedrijventerreinen.gaat vóór 
ontwikkeling van nieuwe. 
 
Toerisme moet als speerpunt worden 
toegevoegd 

D66 D66 is een groot voorstander van de nadere oriëntatie op de kennis en onderzoek met name in de 
Bollenstreek. Benut de sterke punten in de streek. Er staan veel bedrijfsgebouwen leeg, is dit reden 
om de afspraken t.a.v. 147 hectare nieuwe bedrijventerreinen te herzien? D66 ziet meer in 
herontwikkelen bestaande bedrijventerreinen en zo nodig omvormen tot bouwlocaties. 
 

Bloeiend 
Hillegom 

Meer uitbouw internationale kracht naar Hillegom halen. 
Willen we een tekort aan uitgeefbaar bedrijventerreinen. 
Wij zouden graag een voorstel zien om sowieso voor een jaar uitgifte van nieuw bedrijventerrein te 
stoppen en voor Hillegom geheel inventariseren welke panden er allemaal leeg staan in welke 
sector dan ook. 

PvdA Bedrijventerreinstrategie, eerst revitaliseren dan nieuwe terreinen ontwikkelen. 
Groeiambitie hoogwaardige kenniseconomie as Leiden-Katwijk, hoe kan Hillegom hier op 
aansluiten? 

GroenLinks GroenLinks kan zich niet vinden in het Greenport-verhaal. Dit is te veel gericht op uitbreiding van 
bedrijven en asfalt, terwijl wij juist meer zien in het open en groen houden van de bollengronden. 
Beter zou zijn om zich te richten op onderzoek en uitbreiding van milieuvriendelijke bollenteelt.  
Haal de kennis naar de bedrijventerreinen die er al zijn, laat andere industrie weg. 
Kennisontwikkeling vooral geconcentreerd in centrumgemeenten met universitaire status. 

Verbetering van 
de regionale 
bereikbaarheid 

VVD Eens. Eigenlijk zou de omschrijving van speerpunten hiermee moeten beginnen. Is immers de 
cruciale randvoorwaarde om andere doelen te bereiken. 

 
De financiering van de Noordelijke 
Ontsluiting Greenport moet worden 
veiliggesteld 

Bloeiend 
Hillegom 

Zeer hoge prioriteit. Zorg dat het reserveerde geld voor de NOG blijft staan. Eerst bewegen dan 
bouwen. 

D66 D66 dringt erop aan dat de NOG zo snel als wordt gerealiseerd ten noorden van Hillegom en dat de 
financiering wordt veilig gesteld. 

GroenLinks Alleen wanneer dat gebeurt via bestaande verbindingen en verbetering van het OV 
Wegverbreding en extra asfalt is geen optie. Regel meer met rotondes bij knooppunten, stel de 
verkeerslichten beter af, leid het vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de centra om. Weer vooral 
doorgaand verkeer. NOG levert voor Hillegom alleen extra verkeersdruk op, terwijl de N208 nu al 
onder druk staat.   

Sociale 
Agenda 

Aansluiting 
lokaal preventief 
jeugdbeleid en 
provinciaal 
jeugdzorgbeleid 

VVD Prima. Maar heldere doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden verschillende bestuurslagen 
formuleren. Tijdig beleid formuleren voor verwachte decentralisatie vanuit Rijk. 

 
De doelstelling en taken van de diverse 
bestuurslagen moeten duidelijker 
geformuleerd worden. 
 

D66 D66 is van mening dat hier een duidelijke taak ligt van HR 
Bloeiend 
Hillegom 

Hierin geen nieuwe laag creëren 

PvdA Taakverdeling HR – gemeente verduidelijken 

GroenLinks Moet in handen van gemeente blijven. 
Regionalisatie brengt meer bureaucratie, onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid met zich mee en 
is ook duurder. Jeugdzorgbeleid stoot mensen af, daar gaat te veel mis. Reorganiseer eerst de 
controle op deze organisaties in plaats van er weer organisaties bij en tussen te plaatsen, stoot de 
managers daar af, en laat lokaal wat lokaal kan. Consultatiebureaus, scholen en maatschappelijk 
werk doen huidig al goed en preventief werk, is laagdrempelig. Houden zo! 

Terugdringen 
van voortijdig 
schooluitval 

VVD Speerpunt iets gewijzigd formuleren: Tegengaan van schoolverzuim en terugdringen van 
voortijdig schooluitval 

 
Het speerpunt moet geformuleerd 
worden als “Tegengaan van 
schoolverzuim en terugdringen van 
voortijdig schooluitval “ 
 
De taakverdeling moet duidelijker 
geformuleerd worden. 

D66 D66 is van mening dat hier een duidelijke taak ligt van HR 

Bloeiend 
Hillegom 

Meer richten op jongeren die moeilijk terug te halen zijn. 

PvdA Taakverdeling HR – gemeente verduidelijken 

GroenLinks Moet plaatselijk geregeld blijven, voor ouders en kinderen beter om vanuit de eigen gemeente 
aangesproken te worden. De eigen gemeente is beter in staat zicht te houden op alle schoolgaande 
kinderen. 



 

Sociale 
Agenda 
(vervolg) 

Participatie en 
arbeidsmarkt-
beleid 

VVD Belangrijk speerpunt. Hier goede afbakening taken HR en ISD nastreven. Aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt als nieuw speerpunt formuleren, als belangrijke opgave voor 
komende jaren. 

 
Toegevoegd moet worden: Aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt, 
waarbij de nadruk ligt op de 
samenwerking tussen de betrokken 
instanties. 

D66 D66 acht het van belang dat er binnen HR in het algemeen en voor de Duin en Bollenstreek in het 
bijzonder een regionaal meerjarig arbeidsmarktbeleid wordt opgesteld tezamen met UWV en het 
bedrijfsleven. 

Bloeiend 
Hillegom 

In de praktijk is er al een goed contact door het UWV met ww-jongeren en bedrijven, dit missen wij 
in deze notitie. 

PvdA Taakverdeling HR – gemeente verduidelijken 

GroenLinks Samenwerking geboden in de regio voor aanbod van werkgelegenheid. Plaatselijk geregeld voor 
begeleiding en coaching werkzoekenden. Verdringing van WSW-banen door inzet 'work-first' moet 
worden voorkomen. 

Het bieden van 
een platform 
voor kennisuit- 
wisseling en 
beleidsafstem-
ming 

VVD Als speerpunt schrappen. Een afstemmingsoverleg is geen doel op zich. Hier is gevaar aanwezig 
dat de focus diffuus wordt. 

 
Platforms alleen op initiatief van 
gemeenten en met beperkte 
ondersteuning vanuit Holland Rijnland. 

D66 Daar zit een meerwaarde van HR. Gebruik kennis en kunde binnen de gemeenten van HR. 

Bloeiend 
Hillegom 

Op het VNG congres was ook een stand voor begeleiding in deze sector – oppassen voor creëren 
van een nieuwe organisatie die al door de overheid is neergezet . 

GroenLinks Geen platforms oprichten die weinig nut of noodzaak kennen. Laat ook iets aan de bedrijvigheid 
van particulieren over? Te veel denkers sluiten vaak doeners uit. Adviezen van platforms worden nu 
ook al veel in de wind geslagen. Zet platforms in, in plaats van dure adviesbureaus.  

Bestuur en 
Middelen 

Missie en 
doelstelling 
Holland Rijnland 

VVD Eens met hoofdopgaven, vooral “afspraak is afspraak” instrumentarium om naleving af te dwingen 
snel ontwikkelen. 

 

D66 Eens 

GroenLinks Holland Rijnland zou zich alleen als kennisinstituut moeten profileren, niet als besluitvormend 
orgaan. Een verzamelplaats waar rijk, gemeenten en provincie terecht kunnen voor advies over 
diverse onderwerpen.  

Positionering 
Holland Rijnland 

VVD Snel bepalen hoe HR zich gaat positioneren ten opzichte van landelijke en provinciale overheid.  
De positie van Holland Rijnland ten 
opzichte van landelijke en provinciale 
overheid moet verduidelijkt worden. 

Bloeiend 
Hillegom 

Kunnen we dit volhouden? Graag willen wij opmerken dat we als Hillegom toch altijd de 
laatste/rand gemeente zijn en blijven en voor de zuidelijker gelegen plaatsen (zeker ook grotere 
gemeenten) niet interessant zijn. wij zullen binnen Holland Rijnland dus extra alert moeten blijven, 

D66 HR moet geen doel op zich worden, maar aanvullend op het bestuur van de deelnemende 
gemeenten(verlengd lokaal bestuur). Activiteiten van HR moeten meerwaarde hebben. 

GroenLinks Opgaan in de provincie, of aan de provincie overdragen. Geen provincie in provincie. Democratische 
legitimiteit ontbreekt. 

Betrokkenheid 
van raden en 
colleges bij 
Holland Rijnland 

VVD Goede betrokkenheid verder uitwerking rapport Boeien en Binden snel oppakken  
De uitwerking van rapport Boeien en 
Binden moet snel opgepakt worden, 
met nadruk op de democratische 
legitimiteit. 

D66 Democratische legitimiteit voor D66 belangrijk. Daadwerkelijke betrokkenheid raden moet worden 
verbeterd, zodanig dat tijdig daadwerkelijk invloed kan worden uitgeoefend worden op de 
besluitvorming. 

Bloeiend 
Hillegom 

Was geen 4e bestuurslaag – gaat het wel worden. 

GroenLinks Meer zeggenschap kleinere gemeenten; gunstigere stemverdeling. Hillegom heeft maar 5% van alle 
stemmen en zal het dus nooit redden om punten die voor haar grondgebied van toepassing zijn te 
wijzigen als anderen daar een andere mening over hebben. 
Er moet  werkelijk geluisterd worden naar standpunten van een willekeurige raad; anders heeft het 
geen zin. 

Aansluiting 
gemeenten uit 
de Rijnstreek 

VVD Eens  
De woningmarkten moeten (nog) niet 
worden samengevoegd. 

D66 D66 is voorstander van aansluiting gemeenten Rijnstreek 
PvdA woningmarkten nog niet samenvoegen 

GroenLinks Werkt nadelig voor Hillegom. 
Overlap maken met Noord-Holland en Haarlemmermeer, niet alleen Rijnstreek 

Sober financieel 
beleid 

VVD Eens  

D66 Een absolute voorwaarde. Het kan wat D66 betreft wel een tandje minder. Als gemeenten moeten 
bezuinigen, moet HR ook inleveren. 

GroenLinks Er kan bezuinigd worden o.a. op uit te voeren grote infrastructurele projecten en het 
ambtenarenapparaat. Maar willen we dat? Er moeten keuzes worden gemaakt. Huidige invulling is 
te ambitieus en niet reëel in deze financieel zware tijd.  



Efficiënte 
slagvaardige 
ambtelijke 
organisatie 

VVD Eens (tot dusver goede ervaringen)  

D66 Dat mag van HR verwacht worden 

GroenLinks de juiste mensen op de juiste plaats zetten en stoppen met extern uitbesteden. Meer inzet 
op samenwerking tussen gemeenten onderling ipv besluitvorming vanuit HR. Door een 
focus op samenwerking zullen minder ambtenaren bij HR nodig zijn.   

 


