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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 6 november 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) 

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) 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: De heer 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 

De heer Nieuwendijk spreekt in over eventuele verkoop van gemeentelijke panden 

en met name van Het RAAM van de Stichting Kulturele Raad Hillegom. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Programmabegroting 2015 

a. Algemene beschouwingen raadsfracties 

De fractievoorzitters spreken de algemene beschouwingen van hun fractie uit. 

 

Reacties van de fracties op de algemene beschouwingen 

De fractievoorzitters reageren namens hun fractie op de algemene beschouwingen. 

 

Reactie van het college op de algemene beschouwingen 
De wethouders en burgemeester reageren op de fracties. 
Wethouder De Jong zegt toe vóór de vaststelling van de verordeningen 2016 de 

grondslagen en maatstaven van de gemeentelijke heffingen te bespreken met de 

raad en hiervoor een vergelijking met buurgemeenten aan te leveren. 

 

b. Indiening en bespreking van amendementen en moties 

(voor amendementen en moties zie bijlage) 

Prestatieveld 1.4 Economie 

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

in over stimulering lokale samenwerking recreatie en toerisme. 

 

Programma 2 Maatschappij 

Mevrouw Ruigrok dient namens de CDA-fractie motie 1 in over de tarieven van 

gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties. 



 

2 

Prestatieveld 3.1 Openbare orde en veiligheid 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom amendement 2 in 

over inbraakpreventie in de wijk Elsbroek. 

 

Prestatieveld 5.1 Bestuur 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66, VVD, BBH en CDA motie 2 in 

over een jeugdgemeenteraad. 

 

Paragraaf G Lokale heffingen 

De heer Van Trigt dient namens de CDA-fractie motie 3 in over de 

heffingsmaatstaf riool- en afvalstoffenheffing. 

 

Financiële begroting C4 

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

amendement 3 in over de kosten voor een concerncontroller. 

 

Financiële begroting E 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66 en CDA motie 4 in over 

verkoop van gemeentelijke eigendommen. 
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 Wijziging Begroting 2015 

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

amendement 4 in over opsplitsing van de NUON-reserve. 

 

Na discussie trekt mevrouw Heemskerk namens de indieners amendement 2 in. 

 

c. Stemmingen over amendementen 

De raad neemt amendement 1 aan. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is 

tegen. 

De raad neemt amendement 3 en 4 unaniem aan. 

 

d. Vaststelling Programmabegroting 2015 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

e. Stemmingen over moties 

De raad neemt motie 1 tot en met 4 unaniem aan. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT 1 (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2015 – Prestatieveld 1.4 Economie - Stimulering 

lokale samenwerking recreatie en toerisme 
Ingediend door de heer Evers namens de fracties van de BBH, VVD, D66 en CDA 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 1 toe te voegen: 

, waarbij de algemene post Onvoorzien wordt verlaagd met € 35.000 en dit bedrag 

wordt gereserveerd voor toekomstige activiteiten ter bevordering van de 

samenwerking van de recreatieve en toeristische branche in Hillegom. Hiermee kan in 

de nabije toekomst de samenwerking tussen ondernemers, verenigingen en 

instellingen uit Hillegom, het Koopcentrum Hillegom, stichting Hillegom Promotie en 

IRH verder bevorderd worden. 

 

Toelichting 

In juli 2012 hebben de zes bollenstreekgemeenten een ambitieverklaring recreatie & 

toerisme ondertekend. Met dit regionaal verband wil men de samenwerking op het 

gebied van recreatie en toerisme verder ontwikkelen en versterken. In deze 

ambitieverklaring zijn naast het thema ‘regiomarketing’ verschillende thema’s 

benoemd waarop gemeenten intensief met elkaar willen samenwerken. Dit zijn 

thema’s zoals wandelen, fietsen en water- en verblijfsrecreatie. 

Bij de regiomarketing is het van belang dat de herkenbaarheid van de Bollenstreek 

wordt vergroot en dat de toeristische en recreatieve ‘producten’ worden aangeboden 

in een samenhangend geheel. Binnen de thema’s van de samenwerking zijn 

verschillende projecten benoemd waarbij aansluiting is gezocht bij reeds bestaande 

programma’s van de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. 

Om deze ambitie te bekostigen is in onze gemeentelijke begroting structureel een 

bedrag opgenomen van 1 euro per inwoner. 

Hillegom is rijk aan vele activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie. Er is 

een breed scala aan instellingen, ondernemers en verenigingen die zich hier mee 

bezig houden. Wij erkennen dat dit bijdraagt aan de recreatieve en toeristische 

waarde van Hillegom in het bijzonder. Echter zijn deze activiteiten vaak versnipperd 

en ontbreekt vaak een herkenbare lokale samenwerking. De activiteiten staan los van 

elkaar en zijn gericht op de eigen vereniging of onderneming. 

Samen met ondernemers uit de toeristische- en recreatieve sector, verenigingen en 

instellingen zijn we van mening dat met een bundeling van krachten een slag 

geslagen kan worden in het beter promoten van Hillegom op het gebied van recreatie 

en toerisme. Door Hillegom als geheel te promoten ontstaat er meer synergie en zal 

het ondernemers en bewoners inspireren om nog meer in beweging te komen. De 

sector in Hillegom heeft inmiddels aangegeven om meer samen te werken en binnen 

deze samenwerking bereid te zijn om fors meer te investeren.  

In tegenstelling tot andere bollenstreekgemeenten is er in Hillegom (nog) geen lokale 

VVV of marketingplatform. Om deze lokale ambitie van een versterking van recreatie 

en toerisme in Hillegom te realiseren, naast de regionale ambities, zal de gemeente 

ook haar verantwoordelijkheid kunnen vergroten. Aan deze verantwoordelijkheid zijn 

kosten verbonden. Wij stellen daarom voor om een bedrag van 35.000 euro te 

reserveren voor toekomstige activiteiten ter bevordering van de samenwerking op 

het gebied van lokale toeristische en recreatieve activiteiten. Het bedrag van 35.000 

euro kan worden gehaald uit de post Onvoorzien uit de programmabegroting 2015. 

Voor wat betreft de inzet van het budget moet worden gedacht aan coördinatie, 

professionele communicatie, gezamenlijke website en promotiemateriaal. De ambitie 

is om samen met betrokken partijen te komen tot een gezamenlijke begroting met 

bijbehorend activiteitenprogramma. De gemeente draagt dan maximaal 35.000 euro 

bij aan deze begroting. Deze bijdrage zal bijdragen aan een versterking van de lokale 

economie. 
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AMENDEMENT 2 (ingetrokken)   

Onderwerp: Programmabegroting 2015 – Prestatieveld 3.1 Openbare orde en  
veiligheid – Inbraakpreventie wijk Elsbroek 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 1 toe te voegen: 
, waarbij de algemene post Onvoorzien wordt verlaagd met € 20.000 en dit bedrag 
wordt aangewend voor inbraakpreventie in de wijk Elsbroek. 
 

Toelichting 

Bij prestatieveld 3.1 Openbare orde en veiligheid staat onder het kopje 'Wat gaan we 
daarvoor doen?’: 
“Vooral de wijk Elsbroek wordt vaak getroffen door inbraken. In 2014, doorlopend in 
2015, schouwen we de wijk en verstevigen we onze inzet op preventie van inbraak in 
deze wijk.” 
Een van de mogelijkheden hiertoe is om openbaar toegankelijke locaties die niet 
verlicht zijn, te gaan verlichten, indien dit noodzakelijk  blijkt. Ook kan gedacht 
worden aan het aanpakken van te hoog groen, als dit het zicht belemmert. 
Bij het opstellen van de begroting was de overtuiging dat dit onder de dienst-
verleningsovereenkomst met de Meerlanden kon vallen. Tijdens de mondelinge 
behandeling van de vragen over de begroting bleek dat hier binnen de dienst-
verleningsovereenkomst absoluut geen ruimte voor is. 
Om de voorgenomen versteviging van de inzet op preventie toch te kunnen realiseren 
stellen wij voor een bedrag van € 20.000,- te onttrekken aan de algemene post 
Onvoorzien. 
 

 

AMENDEMENT 3 (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2015 – Financiële begroting – kosten  

concerncontroller 

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

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 1 toe te voegen : 

, met dien verstande dat uit de apparaatskosten € 75.000,- voor een 
concerncontroller wordt geschrapt ten gunste van het begrotingsresultaat. 
 

Toelichting 

Het college van B&W geeft in bijlage 2 bij het raadsvoorstel Programmabegroting 
2015 aan dat de vacature die is ontstaan door het vertrek van de directeur 
dienstverlening wordt opgevuld door het aantrekken van een programmaregisseur die 
een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de controletaken binnen de 
gemeentelijke organisatie. 
Ondergetekenden stellen het zeer op prijs dat het college kritisch heeft gekeken naar 
de noodzakelijkheid van een extra functionaris en de daarmee gepaard gaande extra 
medewerkerskosten en tot de conclusie is gekomen dat dit ook op een alternatieve 
wijze kan worden opgelost. Dit betekent echter naar onze mening wel dat het niet 
noodzakelijk is om een budget van € 75.000,- beschikbaar te houden om eventueel 
toch de functie van een controller in te vullen. 
Wanneer het college, na een periode waarin een realistische beoordeling gemaakt kan 
worden, tot de conclusie komt dat de nu voorgestelde organisatie van taken niet 
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beantwoordt aan de doelstelling die het hiermee heeft, vernemen wij dit graag en zal 
bekeken worden of er alsnog een budget beschikbaar gesteld kan worden. 
 

 

AMENDEMENT 4 (aangenomen)   

Onderwerp: 1
e

 Wijziging begroting 2015 – Opsplitsing NUON-reserve 

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

 

Tekst amendement 

In het conceptbesluit  
- beslispunt 3 schrappen, waardoor niet € 5 miljoen van de Nuon-reserve wordt 

afgezonderd voor investeringen in onder andere de Triangel, het centrumplan 
HD-Zuid en het Jozefpark; 

- aan beslispunt 4 toevoegen “met inachtneming van het schrappen van beslispunt 3”.  
 

Toelichting 

De ambitie van het college om een aantal projecten in deze raadsperiode te realiseren, 
wordt door ons onderschreven. 
Het is echter prematuur om voor deze projecten nu een afzonderlijke reserve te 
vormen. De hoogte van het bedrag van de reservering is verder niet onderbouwd. 
Wij zijn van mening dat niet eerder dan dat er concrete plannen liggen voor het vlot 
trekken van  projecten de “koninklijke weg” moet worden bewandeld, via een voorstel 
van het college. Het is daarbij ook van belang dat de raad in staat wordt gesteld om 
prioriteiten te stellen en een weloverwogen beslissing te nemen.  
 

 

MOTIE 1 (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2015 – Programma 2 Maatschappij – Tarieven  

gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties 

Ingediend door mevrouw Ruigrok namens de CDA-fractie 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 
- sportverenigingen en sociaal-culturele instellingen tegen betaling gebruik maken 

van gemeentelijke accommodaties; 
- de tarieven die sportverenigingen voor het gebruik van de gemeentelijke 

sportaccommodaties (in ieder geval sporthal De Vosse) betalen hoger liggen dan 
in omliggende gemeenten; 

- de hierboven genoemde verenigingen en instellingen vaak wel een subsidie 
ontvangen; 

- een aantal van de sportverenigingen heeft aangegeven dat de kosten voor het 
gebruik van de sportaccommodaties een onevenredig grote aanslag op hun 
begroting is waardoor zij beperkt worden in het organiseren van 
verenigingsactiviteiten, 

van mening dat 
- dat het voor de participatie en het bevorderen van de mentale en fysieke 

gezondheid van groot belang is dat de gemeente Hillegom een goed sport- en 
sociaal-cultureel voorzieningenniveau blijft houden; 

- dat er voldoende verenigingen en organisaties nodig zijn om de gemeentelijke 
accommodaties betaalbaar te houden; 

- dat om die reden een reële prijs voor het gebruik van de gemeentelijke 
accommodaties erg belangrijk is, 

gehoord de beraadslaging,  
verzoekt het college 
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- te onderzoeken hoe de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sport- en 
sociaal culturele accommodaties zich verhouden tot de tarieven die hiervoor in de 
omliggende gemeenten worden gevraagd, waarbij ook het subsidiebeleid wordt 
betrokken; 

- de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk aan de gemeenteraad te 
presenteren zodat, wanneer daartoe aanleiding bestaat, voor het verenigingsjaar 
2015-2016 de tarieven nog aangepast kunnen worden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 2 (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2015 – Prestatieveld 5.1 Bestuur –  

Jeugdgemeenteraad 

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

 

Tekst motie 

De raad, 
van mening dat 
- het van belang is om kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met de 

werking van de democratie; 
- kinderen hun eigen wensen en verlangens en ideeën hebben over hun eigen dorp, 
overwegende dat 
- er op dit moment geen platform is waar zij hun ideeën kwijt kunnen; 
- er gebleken is dat bij georganiseerde schooldebatten in het verleden veel 

enthousiasme was bij zowel de leerlingen als de leerkrachten; 
- in een aantal gemeenten positieve ervaringen zijn opgedaan met de instelling van 

een jeugdgemeenteraad, bestaande uit leerlingen van groep 7 en 8 van de 
basisscholen; 

- in een jeugdgemeenteraad kan worden gediscussieerd en besloten over eigen 
onderwerpen, 

bovendien van mening dat 
- de organisatie zoveel mogelijk kan worden opgepakt door de politieke partijen die 

in de raad zijn vertegenwoordigd; 
- de gemeentelijke kosten hierdoor beperkt kunnen blijven tot ca. € 2.000,- om de 

eigen plannen van de jeugdgemeenteraad te kunnen uitvoeren, 
gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 
- in overleg te treden met de basisscholen om na te gaan of de instelling van een 

jeugdgemeenteraad op voldoende draagvlak kan rekenen; 
- indien dit het geval blijkt, met een voorstel naar de raad te komen 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

MOTIE 3 (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2015 – Paragraaf G Lokale heffingen-  

Heffingsmaatstaf riool- en afvalstoffenheffing 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de CDA-fractie 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat: 
- voor de huidige rioolheffing een maatstaf van heffing is vastgesteld die gebaseerd 

is op het feit of een perceel in hoofdzaak tot woning dient of niet; 
- voor de huidige afvalstoffenheffing een maatstaf van heffing is vastgesteld die 

gebaseerd is op het in gebruik hebben van een perceel in combinatie met een 
normaal of klein huishouden; 
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- er ook andere maatstaven van heffing mogelijk zijn; 
- de huidige coalitie in de gemeente Hillegom inwoners, gemeenteraad en ambtelijk 

apparaat waar mogelijk en zinvol in een vroeg stadium bij het maken dan wel 
aanpassen van beleid wil betrekken, 

van mening dat 
- dat het zinvol is de maatstaf van heffing voor de rioolheffing en de 

afvalstoffenheffing tegen het licht te houden en daarbij te kijken of deze nog 
steeds de meest geëigende is of dat deze wellicht aangepast zou moeten worden; 

- dat dit een mooie gelegenheid is om inwoners, gemeenteraad en ambtelijk 
apparaat in een vroeg stadium bij het al dan niet aanpassen van beleid te 
betrekken, 

gehoord de beraadslaging,  
verzoekt het college 
- het komend jaar te benutten om de maatstaf van heffing voor de tarieven van de 

rioolheffing en de afvalstoffenheffing ter discussie te stellen en daarbij voor zover 
mogelijk en zinvol inwoners, organisaties, gemeenteraad en ambtelijk apparaat te 
betrekken; 

- wanneer het wenselijk blijkt te zijn de maatstaf van heffing aan te passen dit te 
betrekken bij het opstellen van de verordeningen voor 2016 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2015 – Financiële begroting – Verkoop gemeente- 

eigendommen 

Ingediend door de heer Adamse namens de fracties D66 en CDA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 
- in de begroting 2015 onder de algemene dekkingsmiddelen een bedrag is een 

incidentele bate is opgenomen van 1,5 miljoen, betreffende de verkoop van 
gemeentelijke eigendommen; 

- het hierbij gaat om de verkoop van de gemeentelijke werf en het Raam; 
- de raad bij de uitbesteding van gemeentereiniging aan de Meerlanden als 

voorwaarde heeft gesteld dat de gemeentewerf een belangrijke voorziening is voor 
de Hillegomse bevolking en gehandhaafd dient te blijven; 

- in het coalitieakkoord is opgenomen dat de huidige voorzieningen zo veel 
mogelijk in stand worden gehouden; 

- er binnen afzienbare tijd meerdere panden vrij komen, waarin instellingen kunnen 
worden gehuisvest, 

van mening 
- dat het uit strategisch oogpunt niet verstandig is om de werf te verkopen, gelet op 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen in dat gebied; 
- dat verkoop aan de Meerlanden zal leiden tot een verhoging van de kosten die 

door de Meerlanden aan de gemeente in rekening worden gebracht. Dit zal leiden 
tot een verhoging van reinigingrechten en dus tot een lastenverzwaring voor de 
burgers van Hillegom; 

- dat de gemeente een taak heeft bij het faciliteren van accommodaties van 
instellingen als de Kulturele Raad, 

gehoord de beraadslaging,  
verzoekt het college 
- de geplande verkopen van de werf en het Raam te heroverwegen; 
- geen onomkeerbare beslissingen te nemen op dit punt; 
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- een onderzoek te doen naar een mogelijke andere bestemming van overige 
vrijkomende panden (scholen); 

- de raad nauw te betrekken bij de uitwerking van alternatieven voor de verkoop van 
 gemeente-eigendommen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 


