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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer W. de Bock (CDA, waarnemend voorzitter)
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
A.E. Snuif (D66) en de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend
Hillegom), T.P. Adamse (D66), J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx
(VVD), F.J.M. Evers (BBH), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van Heusden
(VVD), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong (CDA),
C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.V. van der Hoff en de heren W.J. van Aken,
J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg
Tevens aanwezig: de heer L.M. Aarts (namens de vereniging BevolkingsBelangen
Hillegom, bij punt 1) en de heer D. Eskes (directeur MilieuDienst WestHolland, bij punt 8)
Afwezig:

1.

de heren A. Mans (burgemeester), S.J.F.M. de Groot (GroenLinks) en
J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) en mevrouw A. van Vliet (GroenLinks)

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
De heer Aarts spreekt een in memoriam uit wegens het overlijden van oudwethouder mevrouw A.M.Q. Hulsebosch-Lommerse. De raad neemt daarna een
minuut stilte in acht.
Door loting wordt mevrouw Heemskerk aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad besluit punt 12 te behandelen vóór de schorsing en stelt de agenda
overigens ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heer Verhoeff spreekt in over sloop/renovatie in de wijk Patrimonium
De heer Filius spreekt in over sloop/renovatie in de wijk Patrimonium
De heer Tjoelker spreekt in over sloop/renovatie in de wijk Patrimonium

4.

Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Vaststellen van de verslagen van 18 en 28 oktober 2010
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
De raad actualiseert de actielijst.

6.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.

7.

Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.
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8.

Presentatie Milieudienst West-Holland door de heer D. Eskes
De heer Eskes, directeur van de milieudienst, houdt een presentatie over de
milieudienst en haar betekenis voor Hillegom. Enkele raadsleden stellen vragen en
maken opmerkingen, die de heer Eskes beantwoordt.

12.

Advies van het college met betrekking tot de brief van Belangenvereniging
Behoud Patrimonium
Patrimonium
De raad besluit volgens het voorstel. De fracties van BBH en CDA zijn tegen.
Wethouder van Aken zegt toe een gesprek aan te gaan met woonstichting Stek. Hij
zal daarin een time-out bepleiten en meer aandacht voor de communicatie met de
bewoners. Hij informeert de raad en de belangenvereniging over de uitkomsten.
Wethouder van Aken zegt toe de door insprekers gestelde vragen aan het college
te beantwoorden, met afschrift aan de raad.

9.

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 20:55 uur.

10.
10.

Heropening Raadsvergadering
De voorzitter heropent de vergadering om 22:41 uur.
De raad agendeert agendapunt 15 (Gemeentelijke garantstelling voor de GOM) als
hamerstuk voor deze vergadering.

11.

Kadernota locatie Beeklaan Hillegom
Wethouder van Griensven zegt toe een persbericht over het raadsbesluit uit te
laten gaan.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13.

Deelneming in het overheidsbedrijf de Meerlanden Holding N.V.
De raad spreekt unaniem als zijn wens/bedenking uit dat de raad vasthoudt aan
de vijf criteria voor uitbesteding die hij op 14 februari 2008 heeft vastgesteld.

14.

Bestuursovereenkomst extra RIFRIF-bijdrage Holland Rijnland
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

15.

Gemeentelijke garantstelling voor de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM)
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

16 .
16a.

Hamerstukken:
Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

16b.

Verzoek om bijdrage te leveren aan de bekostiging van de lokale omroep Holland
Centraal
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

17.
17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:26 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2010.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

drs. A. Mans
voorzitter
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