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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 20 juni 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Plv. voorzitter: mevrouw A. Heemskerk-Rekké 

Leden:  de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 

A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), J.A. Noort (CDA),  

L.M.J. Pijnacker (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl 

(CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. Boschma (D66),  

J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), 

J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld 

(CDA), J.S. Nederpelt (BBH) en J. Zwaan (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: mevrouw C.J. Hoekstra, de heren A. de Jong, J.A. van Rijn en 

F.Q.A. van Trigt  

 

Afwezig: Burgemeester A. van Erk en de heren I.B. Buijck (VVD) en M. Roelofs 

(BBH) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Noort aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 14l toe ter behandeling van een voorstel tot 

benoeming van een extern lid van de rekenkamercommissie. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Bothe spreekt in over erfpacht in de wijk Elsbroek. 

Mevrouw Bultink spreekt in over het bollenschurenbeleid. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Boschma stelt vragen over staatloosheid en de status nationaliteit 

“onbekend”. Wethouder Van Rijn zegt toe deze uiterlijk 24 juni schriftelijk te 

beantwoorden. 

Mevrouw Dijkshoorn stelt vragen over de wijkindeling. Deze worden beantwoord 

door wethouder Hoekstra. 

Mevrouw Pijnacker stelt vragen over de Duinpolderweg. Deze worden beantwoord 

door wethouder De Jong. De wethouder zegt toe de raad te informeren na de 

stuurgroepvergadering van 3 juli, als daar duidelijkheid wordt geboden over het 

standpunt van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

De heer Van Egmond stelt vragen over de Duinpolderweg. Deze worden beantwoord 

door wethouder De Jong. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 8 en 9 mei 2019 en van 

de raadsvergadering van 22 mei 2019 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

Naar aanleiding van het verslag van 9 mei maken de heren Jansen en Boschma 

opmerkingen over de vermelding van LPG-tankstations op de risicokaart. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 
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De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en 

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De raad besluit advies van het college te vragen over de verzoekbrief van een 

inwoner met betrekking tot erfpacht in de wijk Elsbroek. De fracties geven aan het 

college mee: zoek naar een regeling in de geest van de snippergroenregeling 

(GroenLinks), houd er rekening mee dat de erfpacht in 2036 afloopt (Bloeiend 

Hillegom), zorg voor zekerheid op korte en lange termijn (BBH), besteed aandacht 

aan het historisch perspectief (CDA). 

De overige ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Van Egmond stelt een 

verduidelijkingsvraag. Deze wordt beantwoord door wethouder Van Rijn. De heer 

van Egmond geeft hier een reactie op die wordt beantwoord door wethouder Van 

Rijn. 

 

8. Uitvoering Centrumplannen, deelproject Hoofdstraat Midden en omgeving 

De heer Van Egmond (fractie GroenLinks) dient een amendement in (zie bijlage). 

Op een vraag van mevrouw Pijnacker zegt wethouder De Jong toe na een jaar aan 

de raad terug te koppelen wat de bevindingen zijn met betrekking tot het fietsen 

in de Hoofdstraat op zaterdag. 

Na discussie trekt de heer Van Egmond het amendement in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Governance Holland Rijnland en andere gemeenschappelijke regelingen 

De heer Langeveld dient namens de fracties van CDA, BBH, GroenLinks, VVD en 

Bloeiend Hillegom een amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

10. Advisering AB-leden Holland Rijnland voor vergadering AB van 3 juli 2019 

Op verzoek van de heer Langeveld geeft wethouder Hoekstra uitleg over het 

proces dat moet leiden tot een Regionale Energiestrategie (RES) in relatie tot 

de extra algemene ledenvergadering van de VNG over het klimaatakkoord. 

 

11. 1
e

 bestuursrapportage 2019 

De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks 

een amendement in (zie bijlage).  

De raad verwerpt het amendement. De fracties van Bloeiend Hillegom, 

GroenLinks en VVD zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Financiële beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet Hillegom 2019 

De heer Jansen dient namens de Auditcommissie een amendement in (zie 

bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

13. Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

De heer Jansen dient namens de Auditcommissie een amendement in (zie 

bijlage). 

De heer Van Egmond (fractie GroenLinks) dient een subamendement in (zie 

bijlage). 

De raad verwerpt het subamendement. De fracties van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 
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De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

14. Hamerstukken: 

14a. Ontwikkeling 1
e

 fase Henri Dunantplein-Zuid 

De heren Langeveld, Van Egmond en Jansen leggen een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14b. Praktijkondersteuner jeugd 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14c. Zienswijze begroting 2020 Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD 

Bollenstreek) 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14d. Nota Activabeleid Hillegom 2020 

De heer Jansen legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14e. Verordening Leerlingenvervoer Hillegom 2019 

De heer Van Egmond legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14f. Vaststellen beleidsplan openbare verlichting gemeente Hillegom 2019-2023 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14g. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 Hillegom 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14h. Zienswijze begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, 

Duin- en Bollenstreek (Gr KDB) 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14i. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14j. Zienswijze begroting 2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands 

Midden (RDOG HM) 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14k. Zienswijze begroting 2020 HLTsamen 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14l. Benoeming extern lid Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2019. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken) 

Onderwerp: Uitvoering Centrumplannen, deelproject Hoofdstraat Midden en 

omgeving 

Ingediend door de heer Van Egmond (fractie GroenLinks)  

 

Tekst amendement 

- Het bedrag van €1.950.000 genoemd in de besluitpunten 1 en 2 te wijzigen in 

€850.000, 

- in besluitpunt 1 de tekst “inclusief aanliggende zijstraten” te schrappen, 

- en de begrotingswijziging nummer 8 dienovereenkomstig aan te passen. 

 

Toelichting 

Wij stellen voor om deze fase in de uitvoering van de centrumplannen te beperken tot de 

Hoofdstraat Midden en voor de Meerstraatpromenade, passages en overige zijstraten op 

een later moment een apart voorstel neer te leggen. Dat voorstel dient voorzien te zijn 

van een goede onderbouwing waaronder een zorgvuldige toetsing aan de 

Detailhandelsvisie en de Visie op de openbare ruimte van het centrumgebied. In het nu 

voorliggende voorstel ontbreekt dit. 

Gezien de detailhandelsvisie is het voor de indieners van dit amendement allerminst 

vanzelfsprekend dat er €310.000 geïnvesteerd moet worden in de 

Meerstraatpromenade. 

Voor de passages en overige zijstraten achten wij het van belang om dit zorgvuldig te 

toetsen aan de Visie op de openbare ruimte van het centrumgebied voordat we een 

besluit nemen over een investering van €790.000. 

Overige argumenten : 

- De in de begroting 2019 opgenomen investering was exclusief alle zijstraten. 

- Het toevoegen van de Meerstraatpromenade, passages en overige zijstraten vormt 

een extra risico op mogelijke uitloop van de uitvoering met mogelijk vervelende 

gevolgen voor evenementen en festiviteiten. 

 

 

 

AMENDEMENT  (unaniem aangenomen) 

Onderwerp: Governance Holland Rijnland en andere gemeenschappelijke regelingen 

Ingediend door de heer Langeveld namens de fracties van CDA, BBH, GroenLinks, 

VVD en Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan beslisdeel I het volgende als punt 5 toe te voegen: 

het presidium te verzoeken om een jaar na het beschikbaar komen van het dashboard 

een evaluatie van de governancemaatregelen uit te voeren en het resultaat aan de raad 

voor te leggen. 

 

Toelichting 

Het raadsvoorstel was niet duidelijk over het moment van evaluatie, en stelde ook niet 

expliciet dat de raad zich over de evaluatie zou uitspreken. Met dit amendement wordt 

daar duidelijkheid over gegeven. Het verzoek aan de themagroep in beslisdeel II 

betekent overigens niet dat voor de genoemde gemeenschappelijke regelingen eveneens 

een dashboard moet worden opgesteld en bijgehouden. 
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AMENDEMENT  (verworpen) 

Onderwerp: 1
e

 Bestuursrapportage 2019 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks 

 

Tekst amendement 

Het beslispunt:  

3. Het positieve saldo van deze 1e Bestuursrapportage ad. € 58.225 ten gunste te 

brengen van de post Onvoorzien.  

te wijzigen in:  

3. Het positieve saldo van deze 1e Bestuursrapportage ad. € 58.225 ten gunste te 

brengen van de reserve Algemene Investeringen.  

 

Toelichting 

Er is bekend geworden, bij de meicirculaire, dat de uitkering uit het gemeentefonds 

substantieel lager zal worden. Bovendien krimpt het BTW-compensatiefonds. Hierdoor 

worden de inkomsten voor de gemeente beperkt.  

Door het bedrag bij de Reserve Algemene Investeringen te voegen, is het aan de raad 

om expliciet te besluiten waarvoor dit ingezet zal worden, in tijden van krimpende 

inkomsten. 

 

 

 

AMENDEMENT  (unaniem aangenomen) 

Onderwerp: Financiële beheersverordening ex artikel 212 GW Hillegom 2019 

Ingediend door de heer Jansen namens de Auditcommissie 

 

Tekst amendement 

Aan besluitpunt 1 toe te voegen: 

waarbij art. 2.2 wordt gewijzigd in “De raad stelt op voorstel van het college per 

programma de thema-indeling vast”. 

 

Toelichting 

De formulering van art. 2.2 suggereert dat het hier gaat om het vaststellen van de 

begroting. Dit wordt echter geregeld in art. 5. Om geen misverstand te laten bestaan 

over wat in artikel 2.2 wel bedoeld wordt, moet de tekst worden aangepast. 

 

 

 

AMENDEMENT  (unaniem aangenomen) 

Onderwerp: Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

Ingediend door de heer Jansen namens de Auditcommissie 

 

Tekst amendement 

Aan besluitpunt 1 toe te voegen: 

waarbij in art. 2, eerste en tweede lid, “jaarlijks” wordt toegevoegd na de woorden 

“onderzoekt” respectievelijk “toetst”. 

 

Toelichting 

In de huidige verordening en in de VNG-model-verordening staat dat de onderzoeken 

jaarlijks worden verricht. In de voorgestelde verordening wordt geen frequentie 

genoemd. Wij hechten eraan de frequentie wel te vermelden. Als er in enig jaar een 

goede reden is om geen onderzoek te verrichten, informeert het college de raad 

hierover. Dit is ook in het verleden wel gebeurd. 
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SUBAMENDEMENT  (verworpen) 

Onderwerp: Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

Ingediend door de heer Van Egmond (fractie GroenLinks) 

 

Tekst subamendement 

Aan het amendement toe te voegen: 

“en aan artikel 2 eerste lid  de volgende tekst wordt toegevoegd: 

Ieder gemeentelijk programmathema (zoals gehanteerd in de programmabegroting) 

wordt minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.” 

 

Toelichting 

Wij hechten er belang aan dat elk onderdeel van het totale gemeentelijke beleidsterrein 

periodiek aan een onderzoek wordt onderworpen, zodat de doelmatigheid in de volle 

breedte wordt gewaarborgd. 

Door hiervoor de in de programmabegroting gehanteerde thema’s te gebruiken is het 

ons inziens haalbaar om het gehele beleidsterrein te bestrijken in een periode van 8 jaar 

(zoals ook bedoeld in de oude verordening). 

 


