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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 29 oktober 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

 de heer Van Heusden (bij agendapunt 8) 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), 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), J. van Duffelen (BBH), 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.J.R. Jansen 

(Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn (BBH), A.L.J. Slobbe (BBH), F.Q.A. 

van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, griffier 

 

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

F.J. Roelfsema 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Van Dijk 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 

De heer Jansen stelt vragen over samenwerking met regiogemeenten over 

verwerking afvalwater. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 2 en 3 september 2015 

en de raadsvergadering van 17 september 2015 

De raad stelt het verslag 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. 

 

8. Plan van Aanpak ambtelijke samenvoeging HLT 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA en GroenLinks een motie in 

(motie 1, zie bijlage). 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en Bloeiend 

Hillegom een motie in (motie 2, zie bijlage). 

Burgemeester Van Erk zegt toe de inhoud van motie 1 in te brengen in de 

stuurgroep Ambtelijke samenvoeging HLT en de uitkomst terug te koppelen naar 

de raad. 

Na discussie trekt mevrouw Van Dijk namens de indieners motie 1 in. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen.  
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De raad verwerpt motie 2. De fracties van Bloeiend Hillegom, GroenLinks en PvdA 

zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 

 

9. Ontwerp Woonvisie 2015-2019 vrijgeven voor ter inzage periode 

De heer Grimbergen dient namens de fractie van BBH een amendement in 

(amendement 1, zie bijlage). 

De heer Boschma dient namens de fractie van D66 een amendement in 

(amendement 2, zie bijlage). 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de nog te maken afspraken met woningcorporatie 

Stek naar de raad te sturen. 

Na discussie trekt de heer Grimbergen namens zijn fractie amendement 1 in. 

De raad neemt amendement 2 aan. De fracties van CDA, GroenLinks, VVD en 

Bloeiend Hillegom zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.  

 

10. Hamerstukken: 

10a. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2016-2020 

 De heer Jansen legt een stemverklaring af. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 november 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE 1 (ingetrokken)   

Onderwerp: Plan van aanpak ambtelijke samenvoeging HLT 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van de PvdA en 

GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

 gemeenten de meest nabije overheid voor burgers en bedrijven zijn en een 

rol hebben binnen de netwerksamenleving; 

 in het plan van aanpak gesteld wordt over de nieuwe organisatie: ‘wij staan 

dicht bij bestuur en inwoners’ en ‘wij blijven in de nabijheid’;  

 een veel voorkomend effect van schaalvergroting is dat er meer afstand 

komt tussen organisatie en inwoners;  

 het begrip nabijheid niet is uitgewerkt in dit plan van aanpak; 

 in meerdere (ambtelijke) fusiegemeentes positieve ervaring is opgedaan met 

gebiedsgericht werken, 

van mening dat 

 afstand tussen inwoners, bestuur en organisatie zo klein mogelijk moet zijn; 

 gebiedsgericht werken een hulpmiddel kan zijn om dit te realiseren: 

Gebiedsgericht en/of wijkgericht werken is een manier van werken waarbij in de beleids- en 

uitvoeringsfase nadrukkelijk van buiten (de samenleving, het gebied, de wijk) naar binnen 

(de -ambtelijke- organisatie) wordt gekeken en gehandeld.  

Er zijn meer kenmerken van gebiedsgericht werken, naast het kenmerk van buiten naar 

binnen, gaat het ook om een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en 

fysieke opgaven en kansen, is er veel ruimte voor bewoners (agendavorming, inspraak, 

uitvoering) en wordt constructief samengewerkt tussen alle partijen die belanghebbend 

zijn, zowel binnen als buiten de gemeente(n), nadrukkelijk ook met het bedrijfsleven en 

fondsen. (bron: www.platform31.nl) 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college  

 gebiedsgericht werken zoals boven omschreven als optie uit te werken voor de 

nieuwe ambtelijke fusieorganisatie in het bedrijfsplan 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

MOTIE 2 (verworpen)   

Onderwerp: Plan van aanpak ambtelijke samenvoeging HLT 

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

Bloeiend Hillegom. 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

 de raad een projectkrediet beschikbaar heeft gesteld van € 1.500.000; 

 dit krediet niet alle kosten voor de nieuwe organisatie omvat; 

 dit krediet niet ziet op de volgende posten: ICT kosten, kosten voor het 

transformatieplan en kosten als gevolg van het sociaal plan; 

 de omvang van het BTW-risico niet bekend is, 

van mening dat 

 de kaders waarbinnen de nieuwe organisatie wordt vormgegeven zo snel 

mogelijk volledig bekend moeten zijn; 

 een belangrijk kader, zijnde de totale kosten voor het inrichten van de 

organisatie, niet volledig is opgenomen; 

http://www.platform31.nl/


 

4 

 de posten die nu nog niet inzichtelijk zijn mogelijk een groot deel gaan 

vormen van de totale kosten; 

 het ontbreken van elk inzicht in deze kosten in dit stadium een te grote 

onzekerheid vormt; 

 deze onzekerheid op korte termijn geëlimineerd dient te worden, waarmee het 

project vervolgd kan worden binnen financiële kaders die op hoofdlijnen 

volledig zijn, 

gehoord de beraadslaging, 

draagt het college op 

 de ICT kosten, kosten voor het transformatieplan, kosten als gevolg van het 

sociaal plan en het BTW-risico op hoofdlijnen inzichtelijk te maken en die nog 

voor de laatste raadsvergadering van 2015 aan de raad te overleggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT 1 (ingetrokken)   

Onderwerp: Ontwerp Woonvisie 2015-2019 

Ingediend door de heer Grimbergern namens de fractie van de BBH 

 

Tekst amendement 

Aan besluitpunt 1 toe te voegen: 

Met dien verstande dat de eerste zin van de tweede bullit van paragraaf 4.3 (pag 34) 

wordt gewijzigd in: 

Onderdeel van deze voorraad betaalbare woningen zijn tenminste 390 goedkope 

woningen met een prijs tot € 403,- per maand (prijspeil 2015), waarbij niet worden 

meegerekend de woningen die een hogere huurwaarde hebben dan deze grens, ook 

al zitten ze door de lange termijn van de huur onder de € 403,- per maand. 

 

Toelichting: 

In de gemeenteraad zijn we meerdere malen geconfronteerd met bewoners waarvan 

de goedkope huurwoning, de woning tot 403,- per maand, werd afgebroken en ze 

niet de mogelijk hadden om in dezelfde categorie  terug te huren van Stek maar 

gedwongen werden om voor veel duurdere huisvesting te kiezen. Dit is niet voor 

iedereen in onze gemeente haalbaar. De wens van deze bewoners is een sobere 

betaalbare woning. 

Wij willen niet dat de woningen van max. € 403,- indien deze worden verlaten door 

b.v. een 'scheefwoner' met een kleine aanpassing tot de categorie max. € 618,- gaan 

behoren. 

 

 

AMENDEMENT 2 (aangenomen)   

Onderwerp: Ontwerp Woonvisie 2015-2019 

Ingediend door de heer Boschma namens de fractie van D66 

 

Tekst amendement 

Aan paragraaf 4.3 ‘Hoe wij onze ambities bereiken’ in te voegen op blz 33 voor ‘Onze 

ambitie is dat Stek behoudt:’ 

Onze ambitie op korte termijn is:  

“Maatregelen te nemen om op zeer korte termijn de voorraad goedkoper sociale 

woningen, tot €403, tijdelijke uit te bereiden. Op langere termijn is er naar 

verwachting minder behoefte aan goedkopere woningen, tot die afname in behoefte 

voorziet een toevoeging van woningen aan dit segment in de actuele behoefte en 

neemt de druk aan de onderkant van de markt af. In overleg met de 

woningbouwvereniging moet bekeken worden aan hoeveel woningen behoefte is en 

voor hoeveel woningen ruimte is.”  
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Toelichting: 

In de gemeenteraad hebben wij diverse malen gesproken over de aanhoudende 

krapte aan de onderkant van de sociale woningmarkt. Er zijn grote wachtlijsten voor 

goedkope huurwoningen en naar verwachting zullen deze in de komende jaren ook 

niet afnemen. In Haarlemmermeer laat de gemeente in samenwerking met een 

woningbouwvereniging zien dat met het met het creëren van tijdelijke goedkopere 

huurwoningen mogelijk is om op korte termijn concrete stappen te zetten naar 

vergroting van het aanbod aan de onderkant van de markt voor sociale 

huurwoningen.  

 


