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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 13 oktober 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner 

(BBH) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), 

S. Boschma (D66), 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), M. Roelofs (BBH) en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren A. de Jong, F.Q.A. van Trigt en 

J.A.J. Verheijen 

 

Afwezig: mevrouw M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heer J. van Duffelen (BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Heemskerk 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 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de overname van Lijbrandt door KPN in 

relatie tot de snelheid van het internet. Deze worden beantwoord door wethouder 

De Jong. 

De heer Jansen stelt vragen over financiële ondersteuning voor een corsowagen. 

Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over financiële steun aan Stichting Peuterspeelzalen 

Hillegom. Deze worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 1 september 2016 en 

de raadsvergadering 15 september 2016  

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

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 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Op verzoek van de heer Van 

Heusden wordt het antwoord op zijn vragen in de volgende vergadering opnieuw 

geagendeerd. 
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8. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kalkovensbrug 

Mevrouw Ruigrok neemt niet deel aan de beraadslaging wegens persoonlijke 

betrokkenheid. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

 

9. Categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

van de raad is vereist 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van Bloeiend Hillegom, GroenLinks en 

PvdA zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

10. Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 

Rijnland 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, PvdA en VVD 

een motie in (zie bijlage). 

Wethouder Van Trigt zegt toe in het eerste kwartaal van 2017 de stand van 

zaken met betrekking tot de wachtlijsten met de raad te bespreken. 

Mevrouw Van Dijk trekt namens de indieners de motie in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Opdrachtgeverschap ISD Bollenstreek (artikel 42 GR) 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Hamerstukken: 

12a. Startnotitie Sport en Beweegnota 2017-2020 

De voorzitter meldt dat het tweede besluitpunt overbodig is en de raad nu alleen 

besluit over het eerste besluitpunt. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel over punt 1. 

 

12b. Overeenkomst accountantsdiensten 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12c. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

 Bollenstreek 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12d. Kredietaanvraag realisatie deelproject Centrumplannen: Hoofdstraat Zuid 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12e. Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 52 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (ingetrokken) 

Onderwerp: Inzetten op planmatig terugdringen wachtlijsten jeugdhulp 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, PvdA 

en VVD 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de rechter, in het kader van de aanbestedingen jeugdzorg door Alphen aan den 

Rijn en Kaag en Braassem, uitspraak heeft gedaan dat het onwettelijke is om alle 

financiële risico’s van de jeugdzorg af te wentelen op zorginstellingen; 

- in de notitie Budgetten Jeugdhulp HR en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp HR melding 

wordt gemaakt van wachtlijsten in meerdere percelen, waarbij enkele wachtlijsten 

als problematisch worden aangemerkt; 

- dat er door de wethouder is aangegeven dat er op aangeven van de Duin- en 

Bollenstreek binnen Holland Rijnland aandacht is voor deze problematiek, 

van mening dat 

- de rekening van de spanningen tussen ‘rijksbudget is werkbudget’ en 'geen kind in 

de knel' niet bij de kinderen neergelegd mag worden; 

- de zorgplicht van de gemeente zich niet laat verenigen met problematische 

wachtlijsten in de jeugdhulp; 

- de raad op regelmatige basis dient te worden geïnformeerd over wachtlijsten om 

zijn controlerende rol naar behoren te kunnen vervullen, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- zich in te zetten om de aandacht die bestaat voor wachtlijsten in de jeugdzorg 

binnen Holland Rijnland op korte termijn te vertalen in normatief kader voor 

wachtlijsten in die jeugdzorg; 

- zich in te zetten om met dat kader planmatig het terugdringen van wachtlijsten te 

bewerkstelligen, 

- de raad twee maandelijks op de hoogte te houden van de vorderingen  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


