Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 10 december 2015
______________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer A. van Erk, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend
Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. RuigrokSchoorl (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, vanaf punt 9), 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)
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

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Door loting wordt mevrouw Rippner aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad voegt agendapunt 14 toe om afscheid te nemen van het vertrekkende
raadslid, de heer Slobbe.
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 Vrijburg stelt vragen over het meldsysteem bij de brandweer. Deze worden
beantwoord door burgemeester Van Etk.

5.

Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 28 oktober 2015 en de
raadsvergaderingen van 5 en 12 november 2015
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
De raad actualiseert de actielijst.
Wethouder Snuif zegt toe de raad te informeren over de wijze waarop de gemeente
na 1-1-2017 de wettelijke taken op het gebied van VVE (voor- en vroegschoolse
educatie) zal voortzetten.
De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en
doorlopende toezeggingen.

6.

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

7.

Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.

8.

Algemene subsidieverordening Hillegom 2016
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
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9.

Tijdelijke verlaging leges vergunningsaanvraag steiger
Mevrouw Heemskerkdient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een
amendement in (zie bijlage).
De raad neemt het amendement unaniem aan.
De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. De fracties van
GroenLinks en PvdA zijn tegen. De overige fracties zijn vóór.

10.

7e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Aan de orde is het amendement dat de heer Van Trigt namens de fracties van
CDA, GroenLinks en D66 in de raad van 12 november heeft ingediend (zie bijlage).
De raad neemt het amendement aan. De fracties van BBH en PvdA zijn tegen. De
overige fracties zijn vóór.
De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. De fracties van BBH en
PvdA zijn tegen. De overige fracties zijn vóór.
De raad benoemt de heren Van Rijn en Van Trigt als leden van het Algemeen
Bestuur van Holland Rijnland en mevrouw Ringelberg en de heer Adamse als
plaatsvervangende leden.

11.

Holland Rijnland Inhoudelijk Agenda 2016-2020
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en Bloeiend
Hillegom een motie in (zie bijlage).
Na discussie wijzigt de heer Van Egmond de motie namens de indieners.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
De raad neemt de gewijzigde motie unaniem aan.

12.

Reactie op de notitie ‘Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland
Rijnland’
Wethouder Roelfsema zegt toe dat hij de laatste alinea van de reactiebrief aan
Holland Rijnland over de rol van de raad zal aanscherpen.
Wethouder Roelfsema zegt toe bijeenkomsten te organiseren om de raad te
informeren over ontwikkelingen inzake jeugdhulp en de gelegenheid te bieden
deze bij te sturen.
Met inachtneming van deze toezeggingen besluit de raad unaniem volgens
voorstel.

13.
13a.

Hamerstukken:
Ontwerpbestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13b.

Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13c.

Ontwerp Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitsplan Kwekerij Veelzorg Hillegom
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13d.

Ontwerpbestemmingsplan Kwekerij Veelzorg Hillegom
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

14.

Afscheid van raadslid de heer A.L.J. Slobbe
De heer Van Heusden en de voorzitter spreken de heer Slobbe toe. De heer Slobbe
spreekt een slotwoord.
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15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:04 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2016.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

BIJLAGE
AMENDEMENT (aangenomen)
Onderwerp: Tijdelijke verlaging leges vergunningaanvraag steiger
Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fractie van Bloeiend Hillegom
Tekst amendement
In het conceptbesluit het woord ‘bestaande’ schrappen.
Toelichting
Het collegevoorstel beperkt de legesverlaging tot aanvragen voor bestaande steigers.
Dit zou betekenen dat aanvragers van een vergunning voor een illegaal geplaatste
steiger korting krijgen, terwijl aanvragers die zich aan de regels houden en in
dezelfde periode een vergunning voor een nieuwe steiger vragen het volle pond
moeten betalen. Dit vinden wij niet rechtvaardig.
Daarom stellen wij voor dat de verlaging in de aangegeven periode ook geldt voor
nieuwe steigers, waar ook in Hillegom.
AMENDEMENT (aangenomen)
Onderwerp: 7e wijziging gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland
Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, GroenLinks en
D66
Tekst amendement
De tekst bij beslispunt 2 te vervangen door de volgende tekst: Vanaf 1 januari 2016
twee (nog te kiezen) raadsleden te benoemen in het algemeen bestuur van Holland
Rijnland.

3

Toelichting
Er zijn meerdere redenen om twee raadsleden in het algemeen bestuur van Holland
Rijnland te benoemen:
1. De gemeenteraad heeft al eerder aangegeven het belangrijk te vinden zijn
volksvertegenwoordigende rol te kunnen uitoefenen en daarom
vertegenwoordigd te willen zijn in het algemeen bestuur van Holland Rijnland. Op
deze manier kan de gemeenteraad bij deze vorm van verlengd lokaal bestuur zijn
kaderstellende en controlerende taken, beter dan in het verleden, uitoefenen. De
democratische legitimatie wordt hierdoor bevorderd;
2. De volksvertegenwoordigende taken waaronder kaderstelling en controle zoals
genoemd bij 1. zijn taken die naar onze mening bij de gemeenteraad horen;
3. Twee gemeenteraadsleden kunnen elkaar ondersteunen en wanneer één van de
twee onverhoopt niet bij een vergadering van het algemeen bestuur aanwezig kan
zijn blijft de gemeenteraad toch door het andere gemeenteraadslid
vertegenwoordigd;
4. Het benoemen van twee gemeenteraadsleden in het algemeen bestuur van
Holland Rijnland verhoogt de betrokkenheid van de gemeenteraad bij Holland
Rijnland.
Een aandachtspunt bij bovenstaande is dat er een vorm gezocht moet worden
waarmee de gemeenteraad en zijn vertegenwoordigers goede afstemming met elkaar
bereiken over de zaken die in Holland Rijnland-verband aan de orde zijn. Wanneer
hier een goede vorm voor gevonden wordt kan dit tevens weer de betrokkenheid van
de gemeenteraad bij Holland Rijnland verhogen.
MOTIE (aangenomen na wijziging)
Onderwerp: Holland Rijnland Inhoudelijke Agenda 2016-2020
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en
Bloeiend Hillegom
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
- de inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016–2020 een dynamisch document is
en derhalve aan mogelijke verandering onderhevig is;
- het uitgangspunt is dat de gemeenten de inhoudelijke agenda van Holland
Rijnland bepalen;
- de raden van de gemeenten in de juiste positie moeten worden gebracht om
hierin hun geëigende rol te vervullen,
van mening dat
- het proces van de totstandkoming van de inhoudelijke agenda vooraf voor de
raad niet helder was en mede daardoor moeizaam is verlopen;
- de betrokkenheid van de raad in dit proces te wensen over laat;
- Holland Rijnland het proces rond (de evolutie van) de inhoudelijke agenda
zodanig dient in te richten dat de raad hierin zijn geëigende rol kan vervullen, in
lijn met bovengenoemd uitgangspunt,
verzoekt onze vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur
- er bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland op aan te dringen om vooraf het
proces helder te maken waarin de gemeenten de inhoudelijke agenda blijven
bepalen en waarin de raden in de positie worden gebracht om daarin hun
geëigende rol te vervullen
en gaat over tot de orde van de dag.
Aangebrachte wijziging:
In het dictum de tekst ‘de inhoudelijke agenda’ vervangen door ‘de ontwikkeling en
uitwerking van de inhoudelijke agenda’.
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