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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 25 juni 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA, vanaf punt 6), J.A. Ringelberg (VVD), 

J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit 

(BBH) en de heren T.P. Adamse (D66), S. Boschma (D66), D. van 

Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), 

J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom),  

J.A. van Rijn (BBH), A.L.J. Slobbe (BBH) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en 

F.J. Roelfsema 

 

Afwezig: mevrouw A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom) en de heren J. van 

Duffelen (BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) en F.R. Vrijburg (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van Egmond aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 30 april en de 

raadsvergadering van 21 mei 2015 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

De raad stemt in met de lijst van nog niet afgehandelde moties. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

Wethouder Roelfsema zegt toe de vragen van de heer Boschma over verplaatsing 

van de bibliotheek schriftelijk te beantwoorden. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

De heer Van Egmond stelt aanvullende vragen. Wethouder Ten Hagen zegt toe 

deze schriftelijk te beantwoorden. 

 

8. Samenvoeging ambtelijke organisaties Hillegom, Lisse en Teylingen 

(amendementen en motie: zie bijlage) 

De heer Evers dient namens de fracties van BBH, CDA, D66 en VVD amendement 1 

in. 

De heer Van Trigt dient namens de fracties van CDA, VVD, BBH en D66 

amendement 2 en een motie in. 
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De heer Van Egmond (GroenLinks) dient amendement 3 in. 

Na discussie wijzigt de heer Evers namens de indieners amendement 1. 

De raad neemt het gewijzigde amendement 1 aan. De fracties van GroenLinks en 

PvdA zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

De raad neemt amendement 2 unaniem aan. 

De raad verwerpt amendement 3. De fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en 

PvdA zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 

Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. Mevrouw Van Dijk en 

de heren Van Egmond en Van Heusden zijn tegen. De overige leden van de raad 

zijn vóór. 

 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

9. Hamerstukken: 

9a. Begrotingswijziging 2015-II en addendum begroting 2016 ISD Bollenstreek 

Mevrouw Ringelberg legt een stemverklaring af. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9b. Voorstel artikel 42 Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9c. Beleidsplan wegen 2015-2019 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9d. Programmaverantwoording 2014 en –begroting 2016 ISD Bollenstreek 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9e. Voornemen RDOG Hollands Midden tot oprichting van en deelname in coöperatie 

 ‘GGD Support Centrum’ 

 Mevrouw Ringelberg legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9f. Verlenging beleidsplan ‘Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’ 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:04 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2015. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT 1 (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Ambtelijke samenvoeging organisaties Hillegom, Lisse en Teylingen, 

wijzing besluitpunt 1 

Ingediend door de heer Evers namens de fracties van BBH, CDA, D66 en VVD 

 

Tekst amendement 

Besluitpunt 1 als volgt aan te vullen: 

waarbij 

- uitgangspunt 4 wordt vervangen door: 

4. Daarbij wordt taakstellend op kostenvermindering gestuurd, zonder dat dit ten 

koste gaat van de gezamenlijk beoogde kwaliteit. De kosten van de ambtelijke 

organisatie (exclusief de frictiekosten als gevolg van de samenvoeging) zijn in 

de Programmabegroting Hillegom 2017 5% verlaagd ten opzichte van de 

Programmabegroting Hillegom 2016. 

- uitgangspunt 3 wordt aangevuld met: 

Het college informeert de raad eind 2015 over de wijze waarop de 

kwaliteitsverbetering van de dienstverlening vorm krijgt. 

 

Toelichting 

Bij uitgangspunt 4 

In het voorstel is de 5% kostenbesparing op de ambtelijke organisatie niet als harde 

voorwaarde opgenomen. Ook is niet aangegeven wanneer deze besparing bereikt 

moet worden en of de verwachte frictiekosten hierin moten worden verdisconteerd. 

Het amendement beoogt op deze punten duidelijkheid te verschaffen. 

Bij uitgangspunt 3 

In het voorstel staat wel dat de samenvoeging moet leiden tot een 

kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, maar wij willen dat dit SMART gemaakt 

wordt. 

 

Aangebrachte wijziging 

Bij het tweede aandachtstreepje de tekst ‘eind 2015’ vervangen door ‘uiterlijk 30 juni 

2016’. 

 

 

 

AMENDEMENT 2 (aangenomen)   

Onderwerp: Ambtelijke samenvoeging organisaties Hillegom, Lisse en Teylingen, 

wijzing besluitpunt 2 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, VVD, BBH en D66 

 

Tekst amendement 

Bij besluitpunt 2 de zin ‘De raden worden stelselmatig geïnformeerd over de voortgang 

van het proces.’ te vervangen door: 

‘De raden worden met regelmaat en meningsvormend bij het proces betrokken, 

bijvoorbeeld door een opiniegroep of klankbordgroep, zodat zij zowel richting de 

colleges als de raden mee kunnen denken en adviseren.’ 

 

Toelichting 

Begin dit jaar is de raad op de hoogte gesteld van het voornemen van de colleges van 

B&W van Hillegom, Lisse en Teylingen om ambtelijk te fuseren. Hierover wordt 

vandaag, 25 juni 2015, een beslissing genomen. Het college heeft zijn best gedaan 

om de raad zo goed mogelijk te informeren. Echter, de tijd was naar onze mening te 

kort om nu al een voldoende goed beeld te hebben van alles waarover nog 

beslissingen genomen moeten worden en de opties die er daarbij zijn. Gedurende het 

proces na besluitvorming over de ambtelijke fusie zal dit voortschrijdend inzicht er 
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gaan komen. Het besluit tot een ambtelijke fusie is niet zomaar een besluit. Te 

nemen beslissingen kunnen gevolgen hebben voor de medewerkers van de 

gemeenten, wellicht voor besluitvorming van de raden etc. Wij vinden dit 

zwaarwegende zaken en willen daar meningsvormend bij betrokken worden. Dit zou 

via een opiniegroep of klankbordgroep kunnen die maandelijks door de colleges 

geïnformeerd en geconsulteerd wordt.  

Wanneer de andere raden niet de behoefte voelen om meningsvormend betrokken te 

worden bij het proces na besluitvorming over de ambtelijke fusie stellen wij voor dit 

in Hillegom toch op te pakken zoals in dit amendement voorgesteld. 

 

 

 

AMENDEMENT 3 (verworpen)   

Onderwerp: Ambtelijke samenvoeging organisaties Hillegom, Lisse en Teylingen, 

toevoeging besluitpunt 3 

Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks) 

 

Tekst amendement 

Toe te voegen als besluitpunt 3: 

3. De kaderstellende en controlerende rol van de raad in dit proces als volgt in te 

vullen: 

a. Het vaststellen van de doelstelling(en) van de nieuwe organisatie en de 

randvoorwaarden voor samenwerking alsmede overige door de raad 

noodzakelijk geachte kaders, e.e.a. als onderdeel van of voorafgaand aan het 

Plan van aanpak. 

b. Dit voorafgegaan door het meningsvormend betrekken van de gezamenlijke 

raden bij het formuleren van de kaders. 

c. Het vaststellen van het Bedrijfsplan, met uitzondering van de 

organisatiestructuur en personele aspecten, voor zover dit de uitwerking 

betreft van de vastgestelde kaders. 

 

Toelichting 

De uitgangspunten zoals weergegeven in het raadsvoorstel achten wij nog te globaal 

om als solide kaders te kunnen dienen voor het plan van aanpak en de daarop 

volgende stappen in het proces. 

Het is aan de raad om kaders mee te geven die naar zijn mening een voldoende 

solide basis zijn voor het vormgeven van de nieuwe ambtelijke organisatie. Dit vergt 

een paar momenten waarop de raad besluitvormend wordt betrokken: het vaststellen 

van de kaders en het vaststellen van het Bedrijfsplan waarin de kaders concreet zijn 

uitgewerkt. 

Omdat wij het belangrijk achten dat de 3 raden onderling een gedeeld beeld hebben 

van de kaders en de mogelijke verschillen die er in dit opzicht tussen de raden 

bestaan, stellen wij voor om vóór de vaststelling van de kaders de 3 raden 

gezamenlijk meningsvormend te betrekken. Hierbij willen wij de voorgestelde 

planning zoveel mogelijk respecteren en stellen dan ook voor om het hiervoor 

noodzakelijke overleg in september 2015 te laten plaatsvinden. 

Tezamen met de afspraak dat de raad stelselmatig wordt geïnformeerd over de 

voortgang van het proces, achten wij de rol van de raad in dit proces hiermee op de 

juiste wijze geborgd. 
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MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Ambtelijke samenvoeging organisaties Hillegom, Lisse en Teylingen, 

raadsconferenties 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, VVD, BBH en D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de colleges van B&W van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen voorstellen 

ambtelijk te fuseren; 

- dit voornemen begin 2015 kenbaar is gemaakt en er vandaag, 25 juni 2015, een 

beslissing genomen wordt; 

- de colleges van B&W hun best hebben gedaan de gemeenteraden zo goed 

mogelijk te informeren maar de tijd hiervoor kort was; 

- het college de gemeenteraad een memo ‘Raadsbetrokkenheid in het proces naar 

een ambtelijke fusie’ heeft toegestuurd waarin een plan van aanpak wordt 

beschreven met onderwerpen die daar gewoonlijk deel van uit maken, 

van mening dat 

- de tijd die er is geweest tussen het kenbaar maken van het voornemen tot een 

ambtelijke fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen, het informeren van de 

gemeenteraad en het moment van besluitvorming te kort is geweest om een 

voldoende duidelijk beeld te krijgen van alles waarover in het vervolg van het 

proces besluiten moeten worden genomen en de opties die er daarbij mogelijk 

zijn; 

- het wenselijk is dat de gemeenteraad meer inzicht krijgt in de factoren die van 

belang zijn bij het aangaan van een ambtelijke fusie en alles wat daarmee 

samenhangt zodat valkuilen kunnen worden gemeden en successen kunnen 

worden behaald, 

verzoekt het college 

- in het plan van aanpak het nog in 2015 organiseren van een of twee 

raadsconferenties op te nemen waarin de gemeenteraden geïnformeerd worden 

over de successen maar ook valkuilen die er zijn bij (het opzetten van) ambtelijke 

fusieorganisaties en daar ervaringsdeskundigen bij te betrekken uit verschillende 

ambtelijke fusieorganisaties 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


