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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 17 juli 2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

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), A. van Vliet (vanaf agendapunt 4) (GroenLinks) en 

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

(D66), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen 

(BBH), 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, plv. griffier 

 

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

F.J. Roelfsema 

 

Afwezig:   A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom) en J. van Duffelen (BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit agendapunt 16d (Verordening leerlingenvervoer) als  

bespreekstuk te behandelen en te hernummeren als agendapunt 15a. 

De raad besluit een aangekondigde motie van de PvdA over de Vosse- en 

Weerlanerpolders bij het agendapunt ‘schriftelijk gestelde vragen’ te 

behandelen. 

De raad stelt de agenda voor het overige ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Glas spreekt in over agendapunt 9 (Bestemmingsplan Woonzorgzone fase 

2) 

De heer Vader spreekt in over agendapunt 7 (beantwoording schriftelijk gestelde 

vragen over de Vosse- en Weerlanerpolder) 

 

4. Vragenkwartier 

De heer De Goeij stelt vragen over het magazine ‘Beleef de Bollenstreek’. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de kruising N207/N208. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen.  

Wethouder Ten Hagen zegt toe bij de provincies Noord- en Zuid-Holland schriftelijk 

na te vragen waarom niet tot een besluit is gekomen om de brug over de Ringvaart 

te verbreden. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 22 mei en 12 juni 2014 

De raad stelt het verslag van 22 mei ongewijzigd vast. 
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Mevrouw Heemskerk heeft wijzigingsvoorstellen voor het verslag van 12 juni 

ingediend. De raad besluit het verslag van 12 juni te agenderen voor de raad van 

18 september en de wijzigingsvoorstellen hierbij te behandelen. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

Wethouder De Jong merkt op dat het gevraagde Smoelenboek van de ambtelijke 

organisatie niet toegankelijk kan worden gemaakt voor raads- en burgerleden. 

Burgemeester Broekhuis meldt dat hij bij de Veiligheidsregio aandacht heeft 

gevraagd dat de raad van Hillegom belang hecht aan voldoende middelen voor de 

basis-brandweer. Er komt nog een mogelijkheid voor een schriftelijke zienswijze. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Mevrouw Van Dijk stelt aanvullende 

vragen. Deze worden door wethouder Ten Hagen beantwoord. 

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

in (zie bijlage).  

Na schorsing wijzigt mevrouw Van Dijk de motie namens de indieners. 

 

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

overige fracties zijn vóór. 

 

8. Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66, BBH, CDA en VVD een 

amendement in over beperking verstrekking sterke drank (zie bijlage amendement 

nr. 1). 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66, BBH en CDA een amendement 

in over personen jonger dan 18 jaar in horecalokaliteiten en op terrassen (zie 

bijlage amendement nr. 2). 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66, BBH, CDA en VVD een motie n 

over beoordeling verstrekte horecavergunningen (zie bijlage motie nr. 1). 

Mevrouw Ringelberg dient namens de fractie van de VVD een amendement in over 

het verbod op prijsacties (zie bijlage amendement nr. 3). 

De heer Evers dient namens de fracties van BBH, D66 en CDA een amendement in 

over het organiseren van bijeenkomsten van persoonlijke aard door 

paracommerciële instellingen (zie bijlage amendement nr. 4). 

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

amendement in over schenktijden bij paracommerciële instellingen (zie bijlage 

amendement nr. 5). 

Mevrouw Van Vliet dient namens de fracties van GroenLinks, D66, CDA, BBH VVD 

en Bloeiend Hillegom een motie in over criteria voor verenigingen (zie 

bijlage motie nr. 2). 

 

De raad neemt amendement 1 aan. De fracties van BBH, GroenLInks, PvdA, CDA, 

VVD en D66 zijn vóór. De fractie van Bloeiend Hillegom is tegen. 

De raad neemt amendement 2 aan. De fracties van BBH, GroenLInks, Bloeiend 

Hillegom, CDA, VVD en D66 zijn vóór. De fractie van de PvdA is tegen. 

De raad neemt amendement 3 aan. De fracties van BBH, CDA en VVD zijn vóór. De 

fracties van GroenLInks, PvdA, D66 en Bloeiend Hillegom zijn tegen. 

De raad neemt amendement 4 aan. De fracties van BBH, CDA en D66 zijn vóór. De 

fracties van VVD, Bloeiend Hillegom, PvdA en GroenLinks zijn tegen. 

De raad neemt amendement 5 aan. De fracties van BBH, GroenLInks, PvdA, CDA, 

VVD en D66 zijn vóór. De fractie van Bloeiend Hillegom is tegen. 

 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 
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De raad neemt motie 1 unaniem aan. 

De raad neemt motie 2 unaniem aan. 

 

 

9. Bestemmingsplan Woonzorgzone fase 2 

Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, GroenLinks, 

en CDA een motie in over aanleg en inrichting van de Naronalaan (zie bijlage). 

Na schorsing wijzigt mevrouw Heemskerk de motie namens de indieners. 

 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt de gewijzigde motie unaniem aan. 

 

10. Bestemmingsplan Parkwijk 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Uitbreiding Fioretti College Hillegom 

De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom en VVD een 

amendement in over het vastleggen van het maximale aantal leerlingen in een 

overeenkomst (zie bijlage). 

De heer Jansen wijzigt namens de indieners het amendement. 

Na discussie trekt de heer Jansen het amendement in. 

 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Kadernota Wmo 2015-2018 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fractie van de PvdA een amendement in over 

uniforme werkwijze in de Bollenstreek (zie bijlage). 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fractie van de PvdA een motie in over het 

opnemen van afspraken over privacy in de Wmo Beleidsnota of Wmo Verordening 

(zie bijlage). 

 

De raad neemt het amendement unaniem aan.  

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

13. Visie Werk 

Wethouder Snuif zegt toe in de komende tijd allerlei aspecten (inclusief de 

wettelijke aspecten) mee te nemen in de uitwerking van de verordening en de 

beleidsregels. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14. Zienswijze Woonagenda Holland Rijnland 2014  

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

15. Wijziging externe vertegenwoordigingen 

De raad benoemt de heer  Roelfsema als lid van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AVA) van De Meerlanden Holding met 15 stemmen voor en 2 

tegen.  

De raad benoemt de overige externe vertegenwoordigers unaniem volgens 

voorstel. 

 

15a  Verordening leerlingenvervoer 2014 

Wethouder Snuif zegt toe de raad te informeren of bij deze verordening ook sprake 

is van dwingendheid door landelijke wetgeving. 

De raad besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende raadsvergadering. 

 

16. Hamerstukken: 



 

4 

V
E

R
S

L
A

G
 R

A
A

D
 

16a. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2014 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

16b. Toetreding gemeente Den helder tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

16c. Verordening wijziging woningvoorraad 2014 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

16e. Vaststellen bijdragen fractieondersteuning 2013 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.30 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 september 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  

griffier voorzitter 
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BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Vosse- en Weerlanerpolders 

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

 

Tekst motie 

De raad, 

constaterende dat 

- de gemeenteraad heeft besloten de Vosse- en Weerlanerpolders in te richten 

als natuur- en recreatiegebied; 

- de combinatie van natuur en recreatie vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke 

inrichting;  

- er in deze zaak sprake is van twee deskundigenrapporten die elkaar 

tegenspreken op het punt van de mate van verstoring van broedvogels in het 

gebied door aanleg van de geplande paden;  

- de Commissie Bezwaarschriften de volgende uitspraak heeft gedaan inzake 

vergunningverlening voor het aanleggen van wandel- en ruiterpaden in de 

Vosse- en Weerlanerpolder: “De commissie adviseert het college de bezwaren 

ontvankelijk te verklaren en alvorens een besluit op het bezwaarschrift te 

nemen nader deskundigenadvies in te winnen en dit bij het besluit op bezwaar 

te betrekken.” 

van mening dat 

- recreatie en bescherming van natuur in hetzelfde gebied zorgvuldige 

ruimtelijke inrichting vereist; 

- er op dit moment onduidelijkheid is of het voorgenomen inrichtingsplan 

voldoende ruimte laat aan de broedvogels om een populatie bestaansrecht te 

geven; 

- het verwachte effect van de voorgenomen padenstructuur en in het bijzonder 

van het diagonaal struinpad op de broed- en overige vogels in beeld moet zijn 

gebracht voordat het pad wordt aangelegd;  

verzoekt het college 

- het diagonaal struinpad in ieder geval niet aan te leggen totdat nader 

deskundigenadvies is ingewonnen en duidelijk is wat de consequenties zijn 

van dit diagonale struinpad; 

- de aanleg van het diagonaal struinpad te heroverwegen; 

- de raad zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, te 

informeren over het collegebesluit op de bezwaarschrift procedure waarvan de 

hoorzitting op 13 maart 2014 heeft plaatsgevonden en de raad daarbij 

deelgenoot te laten worden van de informatie en afwegingen van het college;  

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Aangebrachte wijziging: 

In het dictum de eerste twee aandachtspunten gewijzigd in 

- het diagonaal struinpad in ieder geval niet aan te leggen totdat nader 

deskundigenadvies is ingewonnen en duidelijk is wat de consequenties zijn 

van dit diagonale struinpad en als het rapport daartoe aanleiding geeft de 

aanleg van het diagonaal struinpad te heroverwegen. 

 

AMENDEMENT 1 (aangenomen)   

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

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

 

 

Tekst amendement 

Aan conceptbesluit 2 toe te voegen : 
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Met dien verstande dat aan artikel 2 Beperking verstrekking sterke drank aan lid 1 

wordt toegevoegd: 

d.  die, of waarvan een onderdeel, uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is 

bij sportorganisaties of sportinstellingen. 

 

Toelichting 

Wij zijn van mening dat het verboden moet zijn om paracommerciële instellingen toe 

te staan sterke drank te schenken. Uit het oogpunt van alcoholmatiging en het 

voorkomen van oneigenlijke concurrentie met de reguliere horeca, is dit gewenst. 

Hierbij wordt dan ook aangesloten bij de formulering zoals die in omliggende 

gemeenten wordt toegepast. Bij de uitwisseling van 3 juli is ook gebleken dat het 

voor de grote sportorganisaties geen probleem is. 

 

 

AMENDEMENT 2 (aangenomen)   

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

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

 

Tekst amendement 

Aan conceptbesluit 2 toe te voegen : 

Met dien verstande dat artikel 5 lid 3 vervalt en lid 4,5,6 worden hernummerd naar 

3,4 en 5. 

 

Toelichting: 

Het toepassen van lid 3 (“Het is verboden personen jonger dan 18 jaar toe te laten en 

aanwezig te hebben in horecalokaliteiten en op terrassen na 23.00 uur”) zou 

betekenen dat de horecaondernemingen personeel bij de deur zouden moeten 

neerzetten. Dat lijkt ons een te grote belasting. Van belang is dat de 

horecaondernemingen (op grond van de wet) voldoende maatregelen nemen om er 

voor zorg te dragen dat er geen alcoholische dranken worden geschonken aan 

jongeren onder de 18 jaar. Verder zijn er in het verleden duidelijke afspraken 

gemaakt binnen de sector met de gemeente om excessen te voorkomen. Dit is voor 

ons voldoende. 

Een ander argument om dit lid niet op te nemen betreft het feit dat hierdoor sprake 

is van een ongelijke behandeling ten opzichte van paracommerciële instellingen. 

 

 

MOTIE 1  (aangenomen)   

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

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

 

Tekst motie 

De raad, 

constaterende dat 

- er een Horecawijzer is uit 2007, waarin alle verstrekte horecavergunningen in 

Hillegom zijn opgenomen; 

- daarna geen actualisatie heeft plaatsgevonden; 

- sinds 2007 de wetgeving is gewijzigd, een alcoholmatigingsbeleid door de 

gemeente Hillegom is geïnitieerd en vandaag een nieuwe horecaverordening 

wordt vastgesteld; 

van mening dat 

- op dit moment geen duidelijk beeld bestaat over de criteria die zijn/worden 

toegepast bij de toekenning van horecaverordening; 

- het daarbij van belang is dat alle verstrekte vergunningen op basis van de 

nieuwe wet- en regelgeving tegen het licht worden gehouden; 

- een actualisatie van het overzicht van de verstrekte vergunningen dringend 

gewenst is; 

roept het college op 
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- voor het einde van het jaar alle verstrekte horecavergunningen opnieuw te 

beoordelen, rekeninghoudend met de nieuwe wet- en regelgeving; 

- de uitkomst van deze beoordeling ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad; 

- de gemeenteraad een geactualiseerd overzicht, in de vorm van een matrix, te 

verstrekken van de horecavergunningen, waarin duidelijk is aangegeven wat 

de grond is voor de verstrekking van de vergunning en de aard van de 

vergunning;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT 3 (aangenomen)   

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

Ingediend door mevrouw Ringelberg namens de fractie van de VVD  

 

Tekst amendement 

Aan conceptbesluit 2 toe te voegen: 

Met dien verstande dat artikel 4 “verbod op prijsacties” vervalt. 

 

Toelichting: 

In artikel 4 van de Drank en Horeca verordening 2014 is het een horecalokaliteit 

verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken voor een prijs die gedurende 

een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk 

voor wordt gerekend. 

Dit artikel is bedoeld om alcoholmisbruik tegen te gaan. Er wordt gesteld dat als een 

horecalokaliteit acties houdt met alcoholhoudende drank dat er meer gedronken zal 

gaan worden. Verantwoord alcoholgebruik is een gezamenlijke verantwoording van 

de alcoholgebruiker en de alcoholverkoper(horecaondernemer). Het probleem zit 

hem niet in prijsacties maar in het thuis drinken. 

Artikel 4 is een onnodige belemmering van de horecaondernemer, die dan rekening 

moet gaan houden of hij met een actie aan de regelgeving blijft voldoen. 

De vereniging van Nederlandse gemeenten stelt in een brief d.d. 13 maart 2013,  dat 

handhaving van dit artikel veel inspanning van de gemeente kost.  

De gemeente moet namelijk kunnen aantonen dat er sprake is van stuntprijzen. 

Daarvoor dient de gemeente aan te tonen welke prijzen er gewoonlijk gevraagd 

worden in een bepaald verkooppunt. Dit kost meer inspanning van de 

toezichthouders en maakt het administratief lastiger om te handhaven.   

Daarnaast heeft het houden van prijsacties in de horeca tot op heden nog nooit tot 

openbare orde problemen geleid.  

 

 

AMENDEMENT  4 (aangenomen)   

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

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

 

Tekst amendement 

Aan conceptbesluit 2 toe te voegen : 

Met dien verstande dat artikel 7 lid 2 en 3 vervallen en lid 4,5 en 6 worden 

hernummerd tot 2,3 en 4. 

 

Toelichting: 

Het is naar onze mening niet gewenst om toe te laten dat paracommerciële 

instellingen bijeenkomsten kunnen organiseren van persoonlijke aard, zoals 

bruiloften en partijen.  

Verder is het altijd mogelijk om in bijzondere incidentele gevallen een ontheffing of 

een vergunning aan te vragen.  
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AMENDEMENT 5 (aangenomen)   

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

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

GroenLinks  

 

Tekst amendement 

Het beslispunt 2 aan te vullen met: 

met dien verstande dat de tekst bij artikel 6 lid 1 wordt vervangen door de volgende 

tekst: Para commerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve 

aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank rondom activiteiten die passen 

binnen de statutaire doelomschrijving met dien verstande dat slechts alcoholhoudende 

drank wordt geschonken: van maandag tot en met zondag gedurende de periode 

beginnende met een uur voor aanvang van de activiteiten (maar niet eerder dan 12.00 

uur) en eindigende met twee uur na beëindiging van de activiteiten (maar niet later 

dan 01.00 uur). 

 

Toelichting: 

Wij zijn van mening dat de schenktijden van alcoholische dranken gekoppeld moeten 

worden aan de activiteiten die para commerciële rechtspersonen, die zich richten op 

activiteiten van sportieve aard, organiseren. Hiermee worden te ruime schenktijden 

voorkomen. Voorgestelde schenktijden geven naar onze mening iedere para 

commerciële rechtspersoon die onder dit artikel valt voldoende gelegenheid een 

zwak alcoholisch drankje te schenken wanneer daar om gevraagd wordt.  

 

 

MOTIE  2 (aangenomen)   

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fracties van GroenLinks, D66, CDA, 

BBH, CDA, VVD en Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

constaterende dat 

 de activiteiten van een speeltuinvereniging primair gericht zijn op activiteiten 

voor kinderen; 

 het op grond van de Horecawet niet mogelijk is dat speeltuinverenigingen 

alcoholische dranken schenken bij vergaderingen en activiteiten van hun 

leden:  

 de speeltuinverenigingen voor een deel van hun inkomsten afhankelijk zijn 

van de verhuur van het speeltuingebouw voor vergaderingen en festiviteiten 

van hun leden; 

 er bij inwoners van Hillegom, met een beperkt budget, behoefte is om een 

verjaardag of  feest in een gebouw van een speeltuinvereniging te kunnen 

vieren; 

van mening dat 

 hierbij geen oneerlijke concurrentie wordt aangedaan aan de reguliere horeca; 

 er een mogelijkheid zou moeten worden gecreëerd voor een beperkt aantal 

evenementen, zoals hierboven aangegeven; 

 het toestaan van deze evenementen aan stringente voorwaarden zou moeten 

worden onderworpen, waarbij de verantwoordelijkheid van het bestuur van de 

vereniging in alle gevallen (ook bij verhuur) is geborgd; 

roept het college op 

 nader te onderzoeken op welke wijze en op basis van welke criteria aan de 

wensen van de verenigingen en de inwoners kan worden tegemoet gekomen; 

 uiterlijk voor 1 oktober 2014 te raad te informeren over de uitkomst van dit 

onderzoek; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Bestemmingsplan Woonzorgzone fase 2 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom, 

GroenLinks en CDA 

 

Tekst motie 

De raad,         

overwegende dat  

- in het ontwerp-bestemmingsplan sprake is van een nieuwe bestemming 

“Verkeer-Verblijfsgebied” op een gedeelte van de planverbeelding om het 

doortrekken van de Naronalaan naar de Elsbroekerlaan mogelijk te maken; 

-  volgens de toelichting op deze bestemming hierbij het openbaar gebied met 

daarbij behorende infrastructurele voorzieningen is ingericht om auto’s “als 

gast” te ontvangen en de nadruk ligt op de ruimtelijke kwaliteit en de functie 

als verblijfsgebied voor bewoners; 

- met de doortrekking naar de Elsbroekerlaan een doorgaande wegverbinding 

tussen de Abellalaan en de Elsbroekerlaan ontstaat; 

- vanwege de (tijdelijke) afsluiting van de Garbialaan en nog bestaande 

onduidelijkheid ten aanzien van de inpassing en functie van de Garbialaan in 

het westelijk plangebied in fase 3 wordt gevreesd dat de Naronalaan zal 

worden gebruikt als ontsluitingsweg voor Elsbroek en het buurtwinkelcentrum 

Palet; 

van oordeel dat  

- vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid en de nagestreefde kwaliteit van de 

nieuwe woonomgeving een functie van de Naronalaan als ontsluitingsweg 

onwenselijk is; 

- overal in de gemeente, maar juist in deze omgeving rekening moet worden 

gehouden met de oudere en kwetsbare verkeersdeelnemers; 

gehoord de beraadslaging, 

dringt er met klem bij het college op aan bij de aanleg en inrichting van de  

Naronalaan een afsluiting te realiseren die doorgaand autoverkeer tussen 

Abellalaan en Elsbroekerlaan fysiek onmogelijk maakt 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

Het dictum is gewijzigd in: 

dringt er met klem bij het college op aan bij de aanleg en inrichting van de  

Naronalaan een oplossing te vinden die doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen 

Abellalaan en Elsbroekerlaan fysiek onmogelijk maakt 

 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken)   

Onderwerp: Uitbreiding Fioretti College Hillegom 

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

 

Tekst amendement 

Als beslispunt 3 toe te voegen: 

3. Het maximale aantal leerlingen van 1040 leerlingen van het Fioretti College locatie 

Hillegom wordt in een overeenkomst vastgelegd.  

 

Toelichting: 

De gemeente heeft in overleg met het schoolbestuur de voorkeur uitgesproken voor 

het maximaliseren van het leerlingaantal tot 1040.  

Er is al een overeenkomst maar hierin wordt niet gesproken over een maximaal 

aantal leerlingen. De schoolleiding heeft uitgesproken geen bezwaar te hebben  de 

afspraak  - over 4 jaar een maximum aantal leerlingen van 1040 te hebben en hier 

aan vast te houden voor de toekomst – vast te leggen in een overeenkomst.  
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In dit raadsvoorstel staat echter bij 1.4: ‘Deze afspraken worden middels een 

convenant vastgelegd.’ Een convenant is juridisch zwakker dan een overeenkomst en 

aan een overeenkomst zijn beide partijen gebonden. een deel van de succesformule 

is de kleinschaligheid van het Fioretti te Hillegom en het  voldoen van de overige 

faciliteiten in de school voor het aantal leerlingen waarvoor deze is gebouwd.   

Ook het beheersen van de veiligheid met de Draka gevestigd naast de school is van 

essentieel belang.   

 

Aangebrachte wijziging: 

Als beslispunt 3 toe te voegen. 

3. Het maximale aantal leerlingen van 1040 leerlingen van het Fioretti college locatie 

Hillegom wordt vastgelegd.  

 

 

 

AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Kadernota Wmo 2015-2018 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fractie van de PvdA  

 

Tekst amendement 

Aan het besluit punt toe te voegen: 

Met dien verstande dat op pagina 21 punt 2 over de uniforme werkwijze in de 

Bollenstreek vervalt.  

 

Toelichting: 

Wij willen een amendement indienen om in Hillegom de keuze te houden om onze 

eigen werkwijze met de maatschappelijke organisaties te kunnen behouden. 

Daarvoor moet op pagina 21 punt twee in het groene kader vervallen. Hillegom 

hanteert op dit moment een, voor zover het zich nu laat aanzien succesvolle, 

maar afwijkende werkwijze.  

De werkwijzen worden geëvalueerd en de evaluatie komt terug in de beleidsnota 

die op deze kadernota volgt. Wij willen daar niet op vooruit lopen door al te 

kiezen voor dezelfde werkwijze, zonder dat wij de evaluatie kennen en zonder te 

weten hoe deze werkwijze eruit komt te zien.   

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Kadernota Wmo 2015-2018 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fractie van de PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

constaterende dat 

- er geen definitie voor ‘privacy’ is opgenomen in deze Wmo kadernota; 

- de wettelijke afspraken aangaande privacy beperkt zijn tot het vragen van 

toestemming voor het opvragen van medische informatie aan betreffende 

cliënt, zoals de wethouder verwoordde in onze vragen over dit onderwerp 

tijdens de uitwisseling van 3 juli jongstleden; 

- cliënten in een afhankelijke situatie zitten als zij met een 

ondersteuningsvraag bij de gemeente komen, of dat vaak zo voelen; 

van mening dat 

- het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken over privacy; 

- de gemeente/ISD niet hoeft te beschikken over meer medische informatie 

dan noodzakelijk voor beoordeling van de ondersteuningsvraag; 

- te veel informatie de beoordeling kan vertroebelen; 

- het wenselijk is om met betrekking tot het opvragen van medische 

informatie aan te sluiten bij de werkwijze van medici; 
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verzoekt het college 

om onderstaande afspraak over privacy in te brengen bij het opstellen van de 

Wmo-beleidsnota of de Wmo-verordening, afhankelijk van waar dit het meest op 

zijn plaats is:  “Alleen met toestemming patiënt stellen wij gerichte medische 

vragen aan de behandelaar. Vanuit de Bollenstreekgemeentes zal niet aan de 

cliënt worden gevraagd om een compleet medisch dossier te verstrekken”.  

 


