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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 11 juli 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (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), I.B. Buijck (VVD), 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), M. Roelofs 

(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: mevrouw A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom) en de heer 

J.S. Nederpelt (BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. 

Hij meldt de ontvangst van de ontslagbrief van mevrouw Ringelberg, die nu 

wegens ziekte wordt vervangen. 

Door loting wordt mevrouw Dijkshoorn aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit punt 8 (Programmarekening 2018) als hamerstuk te behandelen. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

De heer Roelofs geeft een korte terugkoppeling van het gesprek met de 

accountant, dat hij als voorzitter van de Auditcommissie heeft gehad. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Dijkshoorn stelt vragen over de parkeerplaatsen voor campers bij 

zwembad De Vosse. Deze worden beantwoord door wethouder Van Rijn. 

De wethouder zegt toe de raad te informeren als er een nieuwe locatie voor de 

parkeerplaatsen gevonden is. 

Mevrouw Pijnacker stelt aanvullende vragen over het parkeren bij De Leerwinkel. 

Deze worden beantwoord door wethouder Van Trigt. De wethouder zegt toe de raad 

te informeren als het college een besluit heeft genomen over het parkeren bij De 

Leerwinkel. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 5 en 6 juni 2019 en van 

de raadsvergadering van 20 juni 2019 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

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

doorlopende toezeggingen. 
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6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn op dit moment geen 

aanvullende vragen. 

 

9. Kadernota 2020 (moties zie bijlage) 

Mevrouw Pijnacker dient namens de fracties van VVD, Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks motie 1 in, over analyse en overzicht Jeugdzorg. De raad bespreekt de 

motie. 

De heer Van Egmond dient motie 2 in, over inwonersonderzoek vuurwerk. De raad 

bespreekt de motie. 

De heer Van Egmond dient motie 3 in, over duurzaam bouwen. De raad bespreekt 

de motie. 

De heer Boschma dient motie 4 in, over concrete realisatie energietransitie. De 

raad bespreekt de motie. 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, BBH en D66 

motie 5 in, over verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof door inzet 

van NS-stations, huurfietsen en pendelbus. De raad bespreekt de motie. 

De heer Van Egmond dient motie 6 in, over betaald parkeren in centrum en bij NS-

station. De raad bespreekt de motie. 

De heer Boschma dient namens de fracties van D66, Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks motie 7 in, over onderzoek alternatieve behandeling 

kadernota/programmarekening. De raad bespreekt de motie. 

 

De raad besluit unaniem volgens het voorstel. 

 

De raad verwerpt motie 1. De fracties van CDA en BBH zijn tegen. De overige 

fracties zijn vóór. 

De heer Van Egmond trekt motie 2 in. 

De heer Van Egmond wijzigt motie 3. De raad neemt de motie unaniem aan. 

De heer Boschma trekt motie 4 in. 

De raad neemt motie 5 aan. Alleen de fractie van VVD is tegen. 

De heer Van Egmond trekt motie 6 in. 

De raad verwerpt motie 7. De fracties van D66, Bloeiend Hillegom en GroenLinks 

zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 

8. Hamerstuk: Programmarekening 2018 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Hamerstuk: Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hillegom 

 2019 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2019. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE 1 (verworpen) 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 1, thema Sociaal domein 

Op feiten gebaseerde analyse en structureel overzicht Jeugdzorg 

Ingediend door mevrouw Pijnacker namens de fracties van VVD, Bloeiend 

Hillegom en GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- het Jeugdzorggebruik en het aantal cliënten in Hillegom toegenomen zijn in de 

periode 2016-2018;  

- er geen eenduidige verklaring is voor het relatief hoge zorggebruik in Hillegom, 

zoals blijkt uit het onderzoek van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) in 2018. 

- het toevoegen van de extra middelen van het Rijk aan de lopende begroting 2019 

vooral als doel heeft de tekorten te compenseren en de wachttijden aan de pakken 

(dit ontlenen wij aan het antwoord van het college op schriftelijke vragen die de 

VVD op 29 mei gesteld heeft);  

- kinderen die in een onveilige thuissituatie verblijven nog altijd te maken hebben 

met langdurige wachtlijsten door een blijvend financieel tekort en/of het 

ontbreken van passend zorgaanbod, 

van mening dat 

- het voor de gemeente moeilijk is om gerichte beleids- en budgetkeuzes te maken 

ten bate van passende jeugdzorg; 

- het onvoldoende duidelijk is in hoeverre het aanbod past bij de vraag naar 

Jeugdzorg, 

- er meer structureel gebruik dient te worden gemaakt van de kennis die aanwezig is 

bij instellingen zoals het NJI, de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap 

Jeugd en de Jeugd- en Gezinsteams; 

- er meer inzicht moet komen in de uitgaven voor en bezuinigingen op de 

Jeugdzorg, om te komen tot een stabieler uitgavepatroon en mindering van de 

wachtlijsten van onze kwetsbare doelgroep Jeugd, 

tevens overwegende dat 

- de gemeente Hillegom reeds in gesprek is met het Nederlands Jeugdinstituut om te 

zoeken naar een verklaring voor het hoge zorggebruik in Hillegom, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- in het onderzoek naar de uitgaveontwikkeling zowel het aanbod als de vraag mee 

te nemen; 

- samen met de kennisinstellingen/keten hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee 

onze gemeente de lokale vraag en het daarbij behorende zorgaanbod beter in 

kaart kan brengen; 

- indien sprake is van een ongewenste ontwikkeling (d.w.z. afwijkend van 

beleid/begroting) in overleg met de Raad effectieve analyses uit te voeren om 

duidelijk te maken welke factoren leiden tot deze ontwikkeling, zodanig dat de 

Raad goed is geïnformeerd en op basis hiervan desgewenst kan bijsturen; 

- de Raad actief, regelmatig en blijvend inzicht te geven in de actuele en verwachte 

ontwikkeling van de uitgaven in de jeugdzorg en de actuele ontwikkeling van vraag 

en aanbod die hieraan ten grondslag ligt 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 2 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Openbare orde en veiligheid 

Inwonersonderzoek Vuurwerk 

Ingediend door de heer Van Egmond (fractie GroenLinks) 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- tijdens de jaarwisseling inwoners massaal vuurwerk afsteken; 

- deze traditie in toenemende mate leidt tot maatschappelijk debat over de voor- en 

nadelen hiervan (welke genoegzaam bekend worden geacht); 

- veel instanties de nationale overheid hebben gevraagd om een nationaal verbod op 

het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen door inwoners; 

- het kabinet een dergelijk verbod vooralsnog afwijst; 

- het college zich voorstander heeft verklaard van een dergelijk nationaal verbod; 

- zolang de rijksoverheid geen nationaal verbod uitvaardigt op het afsteken van 

knalvuurwerk en vuurpijlen, het de verantwoordelijkheid is van het 

gemeentebestuur om al of niet beperkende maatregelen te nemen, e.e.a. binnen 

de wettelijke mogelijkheden hiervoor, 

van mening dat 

- het gemeentebestuur een zorgvuldige afweging dient te maken tussen de voor- en 

nadelen van het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en op basis daarvan 

een besluit dient te nemen over beperkende maatregelen; 

- het gemeentebestuur hierin allereerst een verantwoordelijkheid heeft voor de 

openbare orde, de veiligheid van zijn inwoners en de gezondheid van zijn 

inwoners in brede zin; 

- het gemeentebestuur in deze afweging het draagvlak onder de inwoners mee dient 

te wegen, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- te onderzoeken wat het draagvlak is onder de Hillegomse inwoners voor het 

nemen van beperkende maatregelen door de gemeente inzake het afsteken van 

vuurwerk tijdens de jaarwisseling; 

- hiervoor een representatief onderzoek uit te voeren en tevens gebruik te maken 

van het burgerpanel; 

- de uitkomsten hiervan over uiterlijk een half jaar aan de raad te presenteren; 

- de kosten van het onderzoek te dekken vanuit de Algemene Reserve 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 3 (aangenomen na wijziging) 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Openbare ruimte en fysieke 

duurzaamheid 

Duurzaam bouwen 

Ingediend door de heer Van Egmond (fractie GroenLinks) 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de raad in juli 2016 de ambitie heeft uitgesproken dat Hillegom in 2030 

energieneutraal is en in 2050 klimaatneutraal; 

- duurzaamheid als leidend principe is gekozen in de Omgevingsvisie Hillegom 

2030; 

- het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid in 2018 is vastgesteld om hier 

uitvoering aan te geven; 

- conform dit uitvoeringsprogramma duurzaamheidseisen voor bouw en 

gebiedsontwikkeling worden aangescherpt; 
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- in het coalitieakkoord een toetsingskader wordt aangekondigd voor 

vergunningverlening in verband met de strengere eisen die we willen stellen in 

relatie tot duurzaamheid, 

van mening dat 

- bij nieuwbouw en renovatie actief gestuurd dient te worden op het behalen van de 

vastgestelde duurzaamheidsambities in het algemeen en de ambitie 

‘energieneutraal 2030’ in het bijzonder; 

- hiertoe voor nieuwbouw en renovatie de ambities concreet en hanteerbaar 

gemaakt dienen te worden, zodat actief gestuurd kan worden op het waarmaken 

hiervan; 

- dit ook voor bestaande bouw in particulier bezit zinvol is, ondanks het feit dat 

vanuit de gemeente hier minder direct op gestuurd kan worden; 

- voor deze laatste categorie maximaal moet worden ingezet op stimulerende en 

faciliterende maatregelen als duurzaamheidsleningen, subsidies en advisering, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- een praktisch instrument te hanteren voor het formuleren van concrete 

duurzaamheidsambities en voor het sturen op de uitvoering conform deze 

ambities; 

- bij de keuze van een instrument in ieder geval Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 

(GPR) Gebouw in overweging te nemen; 

- hierin voor nieuwbouw van woningen de volgende streefwaardes op te nemen 

geformuleerd volgens GPR Gebouw: 

- DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG, combinatie van milieu en energie) 

minimaal een 8 

- gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8 

- toekomstwaarde minimaal een 7 

- voor energie afzonderlijk minimaal een 8,5 

- en daarnaast voor de GPR-totaalscore minimaal een 8,5 

(of bij de keuze voor een ander instrument vergelijkbare streefwaardes te 

formuleren); 

- voor nieuwbouw van andere typen gebouwen en voor renovatie, onderzoek te doen 

naar haalbare streefwaardes die maximaal bijdragen aan onze 

duurzaamheidsambities en deze vervolgens vast te stellen 

- de raad voor te stellen de vastgestelde streefwaardes juridisch vast te leggen, om 

te beginnen in de eerstvolgende geactualiseerde Omgevingsvisie 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

Het dictum gewijzigd in: 

verzoekt het college 

- een praktisch instrument te hanteren voor het formuleren van concrete 

duurzaamheidsambities en voor het sturen op de uitvoering conform deze 

ambities; 

- bij de keuze van een instrument in ieder geval Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 

(GPR) Gebouw in overweging te nemen; 

- hierin voor nieuwbouw van woningen de volgende streefwaardes op te nemen 

geformuleerd volgens GPR Gebouw: 

- DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG, combinatie van milieu en energie) 

minimaal een 8 

- gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8 

- toekomstwaarde minimaal een 7 

(of bij de keuze voor een ander instrument vergelijkbare streefwaardes te 

formuleren); 

- door het organiseren van informatiebijeenkomsten en/of anderszins raad en 

college nader te informeren over GPR Gebouw (of een vergelijkbaar instrument), de 
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impact van streefwaardes en de mogelijkheden om meer concrete ambities te 

formuleren voor nieuwbouw van overige gebouwen en voor renovatie; 

- hierna, maar uiterlijk vóór 1 januari 2020, een voorstel aan de raad voor te leggen 

voor deze meer concrete ambities, zodanig dat deze maximaal bijdragen aan onze 

duurzaamheidsambities; 

- de raad voor te stellen de vastgestelde streefwaardes juridisch vast te leggen 

 

 

MOTIE 4 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Openbare ruimte en fysieke 

duurzaamheid 

Concrete realisatie energietransitie 

Ingediend door de heer Boschma (fractie D66) 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- uit onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de energietransitie onder burgers en 

bedrijven een van de grootste uitdagingen is voor gemeenten;  

- Hillegom het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 heeft 

vastgesteld; 

- in Hillegom, net als bij de overgrote meerderheid van gemeenten, daarbij de 

meeste aandacht naar burgerparticipatie gaat; 

- de gemeente Hillegom, volgens afspraak, in de duurzaamheidsagenda met name 

een beleidsmatige, faciliterende, regulerende en informerende rol speelt, 

van mening dat 

- burgerparticipatie van essentieel belang is voor een succesvolle transitie; 

- vertrouwen op burgerinitiatieven onvoldoende is om de transitie te laten slagen; 

- de gemeente concreet moet investeren in de omslag, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- de raad een keuzenotitie voor concrete gemeentelijke investeringen in niet fossiele 

energie voor te leggen; 

- hierbij ook een stimuleringsregeling voor particuliere initiatieven op te nemen via 

een regeling voor gedeelde investeringen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 5 (aangenomen) 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Verkeer en vervoer 

Verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof door inzet van 

NS-stations, huurfietsen en pendelbus 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, BBH en 

D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de verkeersdrukte in de regio ten tijde van de bloeiende bollen hoog is door de 

massale aanwezigheid van toeristen; 

- het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 ten aanzien van 

mobiliteit uitgaat van: stimuleren van openbaar vervoer, versterken van fiets- en 

wandelverkeer, alternatief vervoer naar attracties en versterken van het P&R- 

stationsgebied Hillegom; 

- de Bollenstreek 3 NS-stations rijk is die beter benut kunnen worden voor de 

toeristische ontsluiting van de streek; 
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- het station van Hillegom het dichtstbijzijnde operationele station is voor 

Keukenhof, 

van mening dat 

- uit het oogpunt van duurzaamheid en bereikbaarheid meer alternatieven voor de 

auto geboden moeten worden aan bezoekers van de Bollenstreek in het algemeen 

en de Keukenhof in het bijzonder; 

- station Hillegom als dichtstbijzijnd station een goed verbindingspunt kan zijn voor 

toeristen richting Keukenhof en de Bollenstreek en deze mogelijkheid optimaal 

benut moet worden; 

- een aantrekkelijke verbinding tussen station Hillegom en Keukenhof geboden kan 

worden door pendelbussen en huurfietsen; 

- het verhuren van fietsen op alle stations in de Bollenstreek het bezoeken van de 

streek zal stimuleren; 

- Hillegom in economische zin kan profiteren van bezoekers die via Hillegom naar 

Keukenhof reizen en dit versterkt kan worden door extra maatregelen zoals het 

aanbieden van een fietsroute door het centrum van Hillegom; 

- een naamswijziging kan bijdragen aan het gebruik van station Hillegom, namelijk 

door in de naam te verwijzen naar Keukenhof (bv. station Hillegom-Keukenhof), 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- in samenwerking met Keukenhof en/of andere relevante partijen onderzoek te 

doen naar de mogelijkheden om gedurende de openstelling van Keukenhof een 

busverbinding van station Hillegom naar Keukenhof aan te bieden; 

- in samenwerking met de gemeente Teylingen, de NS en/of marktpartijen 

onderzoek te doen naar de mogelijkheid (en/of een tender uit te schrijven) voor 

het verhuren van fietsen op de 3 NS-stations in de Bollenstreek; 

- daarbij ook de mogelijkheid voor een bagageservice te betrekken; 

- en tevens onderzoek te doen 

- naar de mogelijkheden en voorwaarden om Hillegom in economische zin 

optimaal te laten profiteren van de toeristen die gebruik maken van de hier 

genoemde nieuwe vervoersmogelijkheden, waaronder het permanent inrichten 

van het stationsgebied Hillegom als TOP (toeristisch overstappunt) en 

- naar de mogelijkheid om de naam van het station Hillegom te wijzigen, zodanig 

dat in de naam wordt verwezen naar Keukenhof; 

- en de raad uiterlijk per 1 november 2019 te informeren over de uitkomsten 

hiervan 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 6 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Verkeer en vervoer 

Betaald parkeren in centrum en bij NS-station 

Ingediend door de heer Van Egmond (fractie GroenLinks) 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- duurzaamheid het leidende principe is in de Omgevingsvisie Hillegom 2030; 

- als invulling hiervan wij in de Omgevingsvisie hebben vastgesteld dat Hillegom het 

autogebruik wil ontmoedigen en het gebruik van de fiets wil stimuleren als 

alternatief; 

- de druk op ruimte in algemene zin toeneemt en de auto relatief veel ruimte in 

beslag neemt; 

- de parkeerdruk in het centrum toeneemt door het toevoegen van woningen in dat 

gebied; 

- de parkeerdruk rond het station al hoog is en de mogelijkheden tot uitbreiding van 

parkeerruimte daar niet direct binnen bereik zijn; 
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- de financiële vooruitzichten voor de komende jaren een aanzienlijk structureel 

tekort laten zien; 

- met het invoeren van betaald parkeren naast de OZB een structurele 

inkomstenbron ontstaat die een substantiële bijdrage aan de begroting kan 

leveren, 

van mening dat 

- het redelijk is om een vergoeding te vragen voor het beslag dat de auto legt op de 

openbare ruimte; 

- betaald parkeren in het centrum en bij het NS-station een effectieve manier is om 

invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities en bij te dragen aan het op 

orde brengen en houden van onze begroting; 

- het gebruik van de fiets gestimuleerd dient te worden door het aanbieden van 

voldoende en goede fietsenstallingen, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- uiterlijk in december 2019 aan de raad een uitgewerkt voorstel voor te leggen voor 

het invoeren van betaald parkeren in het centrum en bij het NS-station; 

- daarin tevens zorg te dragen voor voldoende en goede mogelijkheden om fietsen 

te stallen in beide gebieden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 7 (verworpen) 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 4, Bestuur en ondersteuning 

Onderzoek alternatieve behandeling kadernota/programmarekening 

Ingediend door de heer Boschma namens de fracties van D66, Bloeiend Hillegom 

en GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de behandeling van de financiële aspecten in kadernota en programmarekening 

een ingewikkelde materie is;  

- de raad van Hillegom jaarlijks de behandeling programmarekening en kadernota 

aanpast op basis van de ervaring van het voorafgaande jaar; 

- de Algemene Uitkering middels de meicirculaire, de septembercirculaire en de 

decembercirculaire continu verandert; 

- deze wijzigingen de kaderstelling en begroting tot een onzekere richtlijn maken; 

- diverse gemeenten, het rijk en provincies een andere behandel-systematiek 

hanteren, 

van mening dat 

- er bij de behandeling van de jaarrekening en de kadernota meer aandacht moet 

zijn voor een afweging op inhoud en effectiviteit van het beleid; 

- er een alternatieve methode van behandeling is die hier meer recht aan doet, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- de raad een keuzenotitie voor een alternatieve methode voor te leggen; 

- hierbij expliciet te kijken naar de methode Duisenberg (https://vng.nl/methode-

duisenberg-raadsrapporteurs-het-experimenteren-waard ) 

- hierbij ook de ervaringen en methodiek van de gemeente Hoogeveen mee te 

nemen (https://vng.nl/begroting-nieuwe-stijl-hoogeveen-is-al-in-juni-klaar ) 

en gaat over tot de orde van de dag. 

https://vng.nl/methode-duisenberg-raadsrapporteurs-het-experimenteren-waard
https://vng.nl/methode-duisenberg-raadsrapporteurs-het-experimenteren-waard
https://vng.nl/begroting-nieuwe-stijl-hoogeveen-is-al-in-juni-klaar

