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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 26 september 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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), 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), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs 

(BBH) en J. Zwaan (CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, plaatsvervangend griffier 

 

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

F.Q.A. van Trigt  

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Nederpelt aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 7a motie Motie Beleidswijziging Plein28 door 

WelzijnsKompas toe en verschuift agendapunt 10. Benoeming lid algemeen 

bestuur Holland Rijnland naar een volgende raadsvergadering. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

2a. Afscheid raadslid mevrouw J.A. Ringelberg 

De voorzitter, mevrouw Heemskerk en de heer Buijck spreken mevrouw 

Ringelberg toe. Mevrouw Ringelberg spreekt een slotwoord. 

 

2b. Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

 De commissie onderzoek geloofsbrief verklaart dat zij de stukken in orde heeft 

bevonden. De raad besluit unaniem mevrouw L.M.J. Pijnacker toe te laten als lid 

van de raad. Mevrouw Pijnacker legt de verklaring en belofte af. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Hogervorst, directeur basisschool Meer en Dorp, spreekt in over 

agendapunt 9. de tijdelijke huisvesting locatie basisschool De Leerwinkel. 

Mevrouw Spelten, ouder en lid MR basisschool Meer en Dorp, spreekt in over 

agendapunt 9. de tijdelijke huisvesting locatie basisschool De Leerwinkel. 

De heer Van der Lans spreekt in over agendapunt 7a motie Beleidswijziging 

Plein28 door WelzijnsKompas. 

Mevrouw Pruijs, directeur WelzijnsKompas, spreekt in over agendapunt 7a 

motie Beleidswijziging Plein28 door WelzijnsKompas. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 4 en 11 juli 2019 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
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De raad actualiseert de actielijst. Op de actielijst wordt bij de toezegging van 8 

mei over de reconstructie Meerlaan de datum voor het inplannen van een evaluatie 

met bewoners of de weg bevalt gewijzigd van ‘Een jaar nadat de 

weg klaar is’ naar ‘4
e

 kwartaal 2020’. 

 

De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende 

toezeggingen blijft ongewijzigd. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

Wethouder Van Rijn zegt toe, naar aanleiding van de raadsbrief van het college 

over de brief van GR KDB inzake rapport SPW, na een jaar de stand van zaken te 

rapporteren ten aanzien van de situatie bij Servicepunt Werk en hij zegt toe in het 

DB in te brengen ook een medewerkers tevredenheidsonderzoek te houden. 

 

Wethouder Van Rijn zegt toe in november 2019 een presentatie te geven over de 

analyses en overwegingen ten aanzien van de kruispuntinrichting Leidsestraat/ 

Olympiaweg/Van den Endelaan. De fietsersbond wordt hiervoor ook uitgenodigd. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Jansen stelt een aanvullende 

vraag over Bouwen Goed Wonen 2. Deze wordt beantwoord door wethouder De 

Jong. 

 

7a Motie Beleidswijziging Plein28 door WelzijnsKompas 

De heer Evers dient namens de fracties van de BBH en Bloeiend Hillegom een motie 

in (zie bijlage). De motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor (BBH, Bloeiend 

Hillegom en D66) en 7 tegen (CDA, GroenLinks en VVD). 

 

8. Richtingennotitie Inzamelbeleid Huishoudelijk afval 

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

De raad neemt het amendement unaniem aan. De raad besluit unaniem volgens 

het geamendeerde conceptbesluit. 

 

9. Tijdelijke huisvesting locatie basisschool De Leerwinkel 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

 

10. Benoeming lid algemeen bestuur Holland Rijnland 

Dit agendapunt is verschoven naar een volgende raadsvergadering 

 

11. Benoeming lid en plaatsvervangend lid auditcommissie 

De raad benoemt in de auditcommissie: de heer J. Bommel als lid (unaniem) en de 

heer I.B. Buijck als plaatsvervangend lid  (17 stemmen voor en 2 tegen) 

 

12. Hamerstukken: 

12a. 5e wijziging Gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12b. Verlenging looptijd overeenkomst accountantsdiensten 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12c. Zienswijze Regionale Agenda 2019-2023 Holland Rijnland 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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12d. Keuzenotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:12 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2019, 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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BIJLAGE 

 

 

MOTIE (aangenomen) 

Onderwerp: Beleidswijziging Plein28 door WelzijnsKompas 

Ingediend door de heer Evers namens de fracties van BBH en Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

 

De raad, 

overwegende dat 

 

- Plein28, voorheen Pluspunt, opgericht is als ontmoetingsplaats voor senioren 

midden in het centrum van Heerlijk Hillegom; 

- Plein28, voorheen Pluspunt, een laagdrempelige ontmoetingsplaats moet zijn waar 

senioren elkaar kunnen ontmoeten en hierdoor voorkomen wordt dat ze in een 

sociaal isolement komen; 

- er veel vrijwilligers hun daginvulling en plezier haalden uit het werk in Plein28, maar 

deze werkzaamheden gestaakt hebben vanwege de beleidswijziging door 

WelzijnsKompas, exploitant van Plein28; 

- 2 Bridgeclubs en een Klaverjasclub van senioren gedwongen zijn te verhuizen naar 

een andere locatie met alle kosten van dien; de biljarters ook de gezelligheid hier 

niet meer vinden die er altijd was en daardoor ook wegblijven; 

- WelzijnsKompas de functie van Plein28 breder in wil vullen, voor een grotere 

doelgroep; 

- er een beleidswijziging heeft plaatsgevonden m.b.t de exploitatie van Plein28 van 

ontmoetingscentrum voor Senioren naar een ontwikkelgerichtwijkleercentrum; 

- de communicatie door WelzijnsKompas met de voormalige gebruikers en 

vrijwilligers gekenmerkt moet worden als éénrichtingsverkeer, 

 

van mening dat 

- er alle begrip is voor het gegeven dat WelzijnsKompas een bredere invulling aan de 

lokatie Plein28 wil geven in de vorm van een ontwikkelgerichtwijkleercentrum; 

- dit niet ten koste mag gaan van de senioren die altijd in grote getale gebruik 

hebben gemaakt van de faciliteiten van Plein28; 

- dat de communicatie met de toenmalige gebruikers veel beter had gemoeten en de 

vorm van een overlegstructuur had moeten hebben in plaats dat de veranderingen 

als een voldongen feit voorgelegd zijn; 

- er een beleidswijziging heeft plaatsgevonden bij Plein28 en er dus op ander wijze 

met de door de gemeente Hillegom ter beschikking gestelde subsidiegelden 

omgegaan wordt; 

- deze wijziging zonder het voor te leggen aan de raad doorgevoerd is, 

 

gehoord de beraadslaging,   

 

verzoekt het college 

- in overleg te treden met WelzijnsKompas en deze te verzoeken om: 

 te bewerkstelligen dat de senioren, kaartclubs en de biljartclub weer de 

gelegenheid krijgen gebruik te maken van Plein28 op de wijze zoals zij dat 

gewend waren; 

 een tweesporenbeleid te ontwikkelen voor Plein28 waarin zowel ruimte is voor de 

senioren op de wijze zoals zij gewend waren, als nieuw te ontwikkelen beleid voor 

de nieuwe doelgroepen; 

- de raad vóór het eind van dit jaar te informeren over de uitkomst van 

bovengenoemd overleg 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT (unaniem aangenomen) 

Onderwerp: Richtingennotitie Inzamelbeleid Huishoudelijk afval 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fractie van GroenLinks 

 

Tekst amendement 

aan het raadsbesluit als extra kader toe te voegen: 

bij de keuze voor concrete oplossingen zo goed mogelijk te anticiperen op de nieuwe 

landelijke doelstellingen die zijn vastgesteld voor 2025. 

 

Toelichting 

De nieuwe landelijke doelstellingen voor 2025 passen in het Hillegomse 

duurzaamheidsbeleid zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie 2030 en het 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Alhoewel dit nog niet is besloten ligt het voor de 

hand dat Hillegom deze doelstellingen onderschrijft en t.z.t. nadere maatregelen zal 

invoeren om hier aan te voldoen. We dienen te voorkomen dat de binnenkort te kiezen 

maatregelen voor 2020 financieel, technisch en/of anderszins belemmerend werken 

voor de t.z.t. in te voeren maatregelen voor 2025. Dit kan bv. het geval zijn als een nu in 

te voeren systeem voor 2025 geheel vervangen moet worden en een mogelijk daarvoor 

gemaakte grote investering ineens afgeschreven moet worden. 

 

 


