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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 3 november 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), 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), 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 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Vrijburg 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 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Programmabegroting 2017 

De heer Van Egmond dient een amendement in (zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt toe de maatwerknotitie van Meerlanden over 

onkruidbestrijding aan de raad te sturen. 

De raad verwerpt het amendement. De fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom 

en PvdA zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 

De heer Van Egmond legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:47 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (verworpen) 

Onderwerp: Programmabegroting 2017 prestatieveld 4.1 Infrastructuur - 

Onkruidbestrijding 

Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks) 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 1 toevoegen:  

met dien verstande dat op blz. 40, Prestatieveld 4.1 Infrastructuur onder ‘Wat gaan 

we daarvoor doen’ het volgende wordt toegevoegd : 

“Het voorbereiden van een voorstel zodanig dat de raad een afgewogen keuze kan 

maken inzake het kwaliteitsniveau van de onkruidbestrijding en de daarmee 

samenhangende kosten. Hierin zullen preventieve maatregelen en mogelijkheden 

voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden 

opgenomen. Het voorstel zal in januari 2017 aan de raad worden voorgelegd.” 

 

Toelichting 

De raad is in de raadscommissie van 26 november 2015 geïnformeerd over de 

gevolgen van een verbod op het gebruik van gif bij de onkruidbestrijding in de 

openbare ruimte en de in verband daarmee te maken keuzes. De wethouder heeft bij 

die gelegenheid toegezegd de raad te betrekken bij deze keuzes. 

Bij het van kracht worden van het betreffende verbod heeft het college besloten om 

het kwaliteitsniveau van de onkruidbestrijding te handhaven en voor de hiermee 

gepaard gaande kostenstijging de jaarlijkse lumpsum voor De Meerlanden met 

€100.000 te verhogen. 

In de raadscommissie zijn suggesties gedaan inzake preventieve maatregelen en het 

inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de nieuwe vorm van 

onkruidbestrijding. Deze suggesties zijn, voor zover bij de raad bekend, niet 

meegenomen in het door het college genomen besluit. 

Het verbod op het gebruik van gif leidt tot een aanzienlijke wijziging in de 

verhouding tussen het kwaliteitsniveau en de kosten van onkruidbestrijding, zodanig 

dat een keuze grote impact heeft op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en/of 

de structurele kosten. Deze keuze dient gezien te worden als kaderstelling voor het 

onderhoud van de openbare ruimte en is derhalve voorbehouden aan de raad. 

Daarnaast dienen in een besluit over de wijze van onkruidbestrijding ook preventieve 

maatregelen benoemd te worden en bij voorkeur ook mogelijkheden voor het 

inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 


