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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer A. Mans, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (GroenLinks) en de heren C.M. van den
Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse (D66), W. de Bock (CDA),
J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH),
S.J.F.M. de Groot (GroenLinks), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van Heusden
(VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom,
vanaf punt 10), A. de Jong (CDA), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van
Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.V. van der Hoff en de heren W.J. van Aken,
J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg
Aanwezig bij agendapunt 8, namens Holland Rijnland:
mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte (lid DB) en de heren J. Wienen (lid
DB) en R.M. van Netten (secretaris)

1.

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

2.

Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.
De raad besluit de vertegenwoordigers van Holland Rijnland deel te laten nemen
aan de vergadering bij agendapunt 8.

3.

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

4.

Vragenkwartier
De heer De Jong stelt vragen over de aansluiting bij Burgernet. Deze worden
beantwoord door burgemeester Mans.
Mevrouw Van Vliet stelt vragen over verplaatsbare bomen. Deze worden
beantwoord door wethouder Van Aken.

5.

Actielijst
De raad schrapt de actiepunten die zijn afgehandeld van de actielijst.

6.

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

7.

Schriftelijk gestelde vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Jansen maakt aanvullende
opmerkingen. Hierop wordt door wethouder Van Griensven gereageerd.
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8.

Gesprek met DBDB-leden Holland Rijnland over Focus 2014
De raad heeft in een schriftelijk stuk kanttekeningen gemaakt bij Focus 2014, de
concept-strategische-agenda van Holland Rijnland. Verschillende raadsleden
lichten de kanttekeningen toe. Namens het dagelijks bestuur van Holland Rijnland
reageren mevrouw van Oortmerssen en de heer Wienen. Zij zeggen toe de
gemaakte opmerkingen mee te nemen bij de besluitvorming over Focus 2014.

9.

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 20:50 uur.

10.
10.

Heropening Raadsvergadering
De voorzitter heropent de vergadering.
De raad agendeert de voorstellen “Samenstelling AB Holland Rijnland” en
“Bestuursrapportage 2010” als bespreekstukken voor de raad van 30 september.
De raad agendeert het voorstel “Algemene Plaatselijke Verordening en
Bouwverordening” als hamerstuk voor deze vergadering.

11.

Kadernota Locatie Beeklaan
Mevrouw Van Vliet verlaat de vergadering bij dit agendapunt wegens haar
persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp (artikel 28.1a Gemeentewet).
De voorzitter stelt vast dat er amendementen en een motie zijn aangekondigd.
De raad besluit de motie eerst te behandelen. De fracties van CDA, BBH en
GroenLinks zijn hiertegen.
De heer Van Loenen dient de motie in (zie bijlage).
De raad neemt de motie aan. De fracties van CDA, BBH en GroenLinks zijn tegen.
De heren Van Trigt, De Groot en Evers leggen een stemverklaring af.
De raad besluit met de motie het voorstel terug te verwijzen naar het college.

12.

Discussie samenstelling AB Holland Rijnland (onder voorbehoud)
De raad heeft bij de heropening (agendapunt 10) dit punt verdaagd naar de raad
van 30 september.

13.

Bestuursrapportage 2010 (onder voorbehoud)
De raad heeft bij de heropening (agendapunt 10) dit punt verdaagd naar de raad
van 30 september.

14.

Algemene Plaatselijke Verordening en bouwverordening
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

15.
15a.

Hamerstukken:
Begroting 2011 Cocensus
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

15b.

Begrotingswijziging 2010-III ISD Bollenstreek
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

15c.

Verordening Participatie ISD Bollenstreek 2010
Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

15d.

Ontwerpbestemmingsplan Kerkplein
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

15e.

Subsidie voor een zwerfafvalproject
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
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15f.

Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstraat 154
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:38 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2010.
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drs. A.J. Jaspers
plv. griffier

drs. A. Mans
voorzitter

MOTIE (aangenomen)
BIJLAGE
Onderwerp: Kadernota Locatie Beeklaan
Ingediend door de heer Van Loenen namens de fracties van PvdA, VVD, D66 en
Bloeiend Hillegom
Tekst motie:
De raad,
gelezen
het raadsvoorstel Kadernota Locatie Beeklaan en de concept-kadernota,
overwegende
dat de concept-kadernota uitgaat van 14% sociale woningbouw, conform het
Uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen;
dat dit percentage gebaseerd is op de excentrische ligging van de locatie,
van mening
dat de locatie Beeklaan inderdaad excentrisch ligt ten opzichte van het centrum
van Hillegom, maar dat dit niet betekent dat deze locatie, vlakbij het station,
daardoor minder geschikt zou zijn voor sociale woningbouw;
dat juist voor bijvoorbeeld jongerenhuisvesting deze locatie uitstekend benut kan
worden (zoals dit ook het geval is bij het al gerealiseerde plan Van Bourgondiën),
overwegende
dat een forse verhoging van het percentage sociale woningbouw ook gevolgen
heeft voor de invulling van de hoofdstukken Stedenbouwkundige en
Programmatische uitgangspunten, waardoor deze wijziging niet per eenvoudig
amendement is door te voeren,
gehoord de beraadslaging,
spreekt als zijn mening uit
dat in de Kadernota Locatie Beeklaan, in afwijking van het Uitvoeringsprogramma
Structuurvisie thema Wonen, uitgegaan moet worden van 30% sociale
woningbouw,
verzoekt het college
een aangepaste concept-kadernota op te stellen, die uitgaat van 30% sociale
woningbouw
en gaat over tot de orde van de dag.
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