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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer J. Broekhuis, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend
Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.E. Snuif
(D66), A. van Vliet (GroenLinks, tot de stemverklaringen bij punt 9)
en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. Boschma (D66), 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), A. de Jong
(BBH), J.A. van Rijn (BBH), F.J. Roelfsema (CDA), A.L.J. Slobbe (BBH),
F.Q.A. van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: de heren I.A.M. ten Hagen, G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Door loting wordt de heer Van Trigt aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad voegt agendapunt 12 toe voor de aanbieding van het coalitieakkoord.
De raad voegt agendapunt 13 toe ter benoeming van de wethouders.
De raad voegt agendapunt 14 toe voor het onderzoek van de geloofsbrieven en
de toelating van raadsleden.
De raad voegt agendapunt 15 toe ter benoeming van de externe
vertegenwoordigingen.
De raad voegt agendapunt 16 toe ter benoeming van een burgerlid.
De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
De heer Van Trigt stelt vragen over parkeergelegenheid bij de moskee. Deze
worden beantwoord door wethouder Ten Hagen.
De heer Jansen vraagt naar de reactie van de burgemeester op de oproep van de
burgemeester van Bunnik met betrekking tot het kinderpardon. De burgemeester
antwoordt en zegt toe de petitie voor een ruimer kinderpardon te zullen
ondersteunen.

5.

Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 26 en 27 maart 2014
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
De raad actualiseert de actielijst.

6.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.
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7.

Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.

8.

Bodembeheernota Deel A Algemeen
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9.

Verordening Persoonsondersteunend budget ISD Bollenstreek
Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA en Bloeiend Hillegom een
motie in (zie bijlage).
De dames Rippner, Ringelberg, Snuif, Heemskerk en Van Dijk en de heer Van
Trigt leggen een stemverklaring af.
De raad verwerpt het voorstel. De fracties van BBH en CDA zijn tegen. De
fracties van VVD, D66, Bloeiend Hillegom en PvdA zijn vóór.
De raad neemt de motie unaniem aan.

10.

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11.
11a.

Hamerstukken:
Jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en
Bollenstreek (VAB)
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11b.

Herziening Verordening commissie bezwaarschriften
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11c.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM)
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11d.

Vaststelling bestemmingsplan Weeresteinstraat 12
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11e

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst West-Holland
(ODWH)
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11f.

Begrotingswijziging 2014 en ontwerpbegroting 2015 GR Werkvoorzieningschap
Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12.

Coalitieakkoord
De heer Evers biedt de raad het coalitieakkoord aan.
De dames Heemskerk, Ringelberg, Van Dijk en Snuif en de heer Van Trigt geven
een reactie.
De raad neemt het coalitieakkoord voor kennisgeving aan.

13.

Benoeming wethouders
De raad benoemt de heer De Jong met 17 stemmen vóór en 1 tegen.
De raad benoemt mevrouw Snuif en de heren Ten Hagen en Roelfsema met 18
stemmen vóór.
De raad besluit voor het overige volgens voorstel.

14.

Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadsleden
De raad besluit unaniem om mevrouw A.M. Ruigrok-Schoorl en de heren
T.P. Adamse en J. van Duffelen toe te laten als lid van de raad.
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15.

Benoeming externe vertegenwoordigingen
De raad benoemt de heer De Jong met 17 stemmen vóór en 1 tegen als AB-lid
van de gemeenschappelijke regeling Cocensus.
De raad benoemt de overige externe vertegenwoordigingen unaniem volgens
de vermelding op het stembiljet.

16.

Benoeming burgerlid
De raad benoemt de heer H.J. de Boer unaniem als burgerlid.

17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:46 uur.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juli 2014.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter
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MOTIE (aangenomen)
Onderwerp: Verordening Persoonsondersteunend budget, ISD Bollenstreek, Kindpakket
Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA en Bloeiend
Hillegom
Tekst motie
De raad,
overwegende dat,
- één op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede;
- volgens onderzoek van de Kinderombudsman uit 2013 veel kinderen het gevoel
hebben niet mee te kunnen doen en buitengesloten te zijn;
- gemeenten een belangrijke rol hebben in de bestrijding van armoede;
- bij het toekennen van een financiële tegemoetkoming het niet zeker is dat deze
terecht komt bij de kinderen waar hij voor bedoeld is;
- de Kinderombudsman in zijn onderzoeksrapport ‘Kinderen in armoede’ vorig jaar
heeft geadviseerd een kindpakket in te voeren. Dit pakket bevat tenminste de
meest noodzakelijke behoeften voor kinderen, aangevuld met zaken om mee te
kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan een stel winter- en zomerkleren,
bibliotheekpas en vouchers voor zwemlessen, muziekles of sportverenigingen;
- de Kinderombudsman dit jaar de handreiking ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’
beschikbaar heeft gesteld aan Nederlandse gemeenten. Deze handreiking bevat
tips en adviezen van kinderen en jongeren hoe een gemeente een kindgericht
armoedebeleid tot een succes kan maken. Ook bevat het een aantal goede
voorbeelden (uit Den Haag, Zoetermeer en Tilburg) van hoe kinderen en jongeren
betrokken worden bij het inrichten van gemeentelijk armoedebeleid,
- in het VN kinderrechtenverdrag staat : ‘Elk kind heeft recht op een levensstandaard
die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en
sociale ontwikkeling. Ouders moeten daarvoor zorgen en de Staat moet hen daarbij
ondersteunen.’,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- bij de ISD Bollenstreek te bepleiten de mogelijkheden te (laten) onderzoeken van de
invoering een kindpakket, dat naast of (deels) in plaats van de verordening
participatie schoolgaande kinderen kan komen;
- de ISD te verzoeken hierbij gebruik te maken van de handreiking ‘Effectief
kindgericht armoedebeleid’ van de Kinderombudsman;
- de ISD te verzoeken de raden uiterlijk november dit jaar te informeren over de
mogelijkheden
en gaat over tot de orde van de dag.
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