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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 30 september 2010 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer A. Mans, burgemeester 
Leden: 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), A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen 
(Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong (CDA), 
C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, griffier 
 
Aanwezige wethouders: mevrouw C.V. van der Hoff en de heren W.J. van Aken, 

J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg 
 
Afwezig: T.M. van Haaster (VVD) 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  
Door loting wordt de heer De Groot 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 
De heer De Jong stelt vragen over de weblogs van het college. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van der Hoff. Zij zegt toe te kijken of het technisch 
mogelijk is om weblogs van raadsleden ook op de gemeentelijke site te plaatsen.   
De heer Bovens stelt vragen over het geluidsscherm langs het spoor. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van Aken. 
Mevrouw Van Vliet stelt vragen over het burgerpanel. Deze worden beantwoord 
door wethouder Van der Hoff. 
 

5. Vaststellen verslagen van de raadsavond van 26 augustus en 9 september 2010 
De raad stelt het verslag ongewijzigd vast. 

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

6. Ingekomen stukken 
Het jaarverslag van de commissie ruimtelijke kwaliteit 2009 Hillegom van de 
Stichting Dorp Stad & Platteland wordt overgeheveld naar ‘voor advies van het 
college vragen’. Het college wordt verzocht een reactie te geven op de voorstellen 
in dit jaarverslag. 
Met inachtneming van bovenstaande worden de ingekomen stukken volgens het 
voorstel afgehandeld.  
 

7. Schriftelijk gestelde vragen 
De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

GEMEENTE HILLEGOM 

 I www.hillegom.nl 
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8.8.8.8.    SchorsingSchorsingSchorsingSchorsing    

De voorzitter schorst de vergadering om 19.56 uur. 
 

9.9.9.9.    Heropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening Raadsvergadering    
De voorzitter heropent de vergadering om 20.55 uur.    
De raad agendeert zowel het voorstel Ontwerpbestemmingsplan Den Weeligenberg 
als het Onderwijsachterstandenbeleid als hamerstuk.  
 

10.10.10.10. Samenstelling Algemeen Bestuur Holland RijnlandSamenstelling Algemeen Bestuur Holland RijnlandSamenstelling Algemeen Bestuur Holland RijnlandSamenstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnland    
De heer Van Heusden dient namens de VVD, D66 en GroenLinks een motie in (zie 
bijlage). 
De raad verwerpt de motie. De fracties van VVD, D66 en Groenlinks zijn vóór. 
De raad spreekt in meerderheid de voorkeur uit voor een Algemeen Bestuur van 
Holland Rijnland met alleen collegeleden. Een minderheid, bestaande uit de 
fracties van VVD, D66 en GroenLinks, spreek de voorkeur uit voor het AB met 
collegeleden en raadsleden. De raad spreekt unaniem de voorkeur uit zich niet te 
conformeren aan het meerderheidsstandpunt van het AB. De uitkomst van deze 
discussie zal in het AB van Holland Rijnland ingebracht worden. 

    
11.11.11.11. Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010    

Wethouder Van der Hoff zegt toe voortaan in de berap de begrotingswijzigingen op 
te nemen. Daarnaast zegt zij ook toe de nieuwe beraps leesbaarder en duidelijker 
te maken. 
De heer De Bock dient namens het CDA, PvdA, BBH, GroenLinks en de VVD een 
amendement in (zie bijlage). 
De heer De Bock dient namens het CDA en GroenLinks een motie in (motie 1, zie 
bijlage).  
Mevrouw Van Vliet dient namens GroenLinks een motie in (motie 2, zie bijlage). 
Na discussie trekt de heer De Bock het amendement in. 
Na discussie trekt mevrouw Van Vliet de motie 2 in.  
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
De raad neemt motie 1 aan. De fracties van Bloeiend Hillegom en D66 zijn tegen. 
 

12.12.12.12. Ontwerpbestemmingsplan Den WeeligenbergOntwerpbestemmingsplan Den WeeligenbergOntwerpbestemmingsplan Den WeeligenbergOntwerpbestemmingsplan Den Weeligenberg    

De raad besluit unaniem volgens voorstel.    

    
13.13.13.13. OnderwijsachterstanOnderwijsachterstanOnderwijsachterstanOnderwijsachterstandenbeleid 2011denbeleid 2011denbeleid 2011denbeleid 2011----2015201520152015    

De raad besluit unaniem volgens voorstel.    

    
14. Hamerstukken: 
14a. Vijfde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14b. Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur.  

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2010. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan drs. A. Mans  
griffier voorzitter 
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MOTIE  (MOTIE  (MOTIE  (MOTIE  (verworpenverworpenverworpenverworpen))))        BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    SamenSamenSamenSamenstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnlandstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnlandstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnlandstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnland    
Ingediend door de heer VanIngediend door de heer VanIngediend door de heer VanIngediend door de heer Van Heusden Heusden Heusden Heusden namens de fracties van VVD,  namens de fracties van VVD,  namens de fracties van VVD,  namens de fracties van VVD, D66 en D66 en D66 en D66 en 
GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks  
 
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende dat  

- de Wet gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de samenstelling van 
het algemeen bestuur bepaalt dat dit bestuur bestaat uit leden, die per 
deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden, de voorzitter 
inbegrepen, en uit de wethouders worden aangewezen; 

- het bij gemeenschappelijke regeling de verplichting opleggen om slechts 
bepaalde vertegenwoordigers aan te wijzen wettelijk niet mogelijk is; 

- het in de huidige situatie per gemeente aan de raden wordt overgelaten of een 
raadslid, dan wel een collegelid, dan wel beiden wordt afgevaardigd, 

van oordeel dat 

- sinds de totstandkoming van Holland Rijnland een algemeen bestuur met 
zowel college- als raadsleden heeft gefunctioneerd; 

- de Wet gemeenschappelijke regelingen ook van deze samenstelling uitgaat; 

- de deelnemende gemeenten vrij moeten blijven in de keuze welke leden 
namens de raad worden afgevaardigd naar het AB; 

- er naar gestreefd moet worden de binding en betrokkenheid van de raad en 
raadsleden met Holland Rijnland zo groot mogelijk te laten zijn, 
gehoord de beraadslaging 

- spreekt in tegenstelling tot het collegevoorstel zijn voorkeur uit voor variant 1 
(een AB bestaande uit raads- en collegeleden); 

- wenst zich niet te conformeren aan het meerderheidsstandpunt van het AB 
en gaat over tot de orde van de dag. 
    
AMENDEMENT (ingetrokken)AMENDEMENT (ingetrokken)AMENDEMENT (ingetrokken)AMENDEMENT (ingetrokken)                                        
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010    
Ingediend door de heIngediend door de heIngediend door de heIngediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA, PvdA, BBH, er De Bock namens de fracties van CDA, PvdA, BBH, er De Bock namens de fracties van CDA, PvdA, BBH, er De Bock namens de fracties van CDA, PvdA, BBH, 
GroenLinks en VVD GroenLinks en VVD GroenLinks en VVD GroenLinks en VVD  
 
Tekst amendement:     
Aan besluitpunt 2 toevoegen: 
met dien verstande dat op p. 3 onder Beslispunten bestuursrapportage 2010 kopje b. 
Financieel punt 1. het volgende wordt toegevoegd: ‘met uitzondering van de in de post 
onvoorzien opgenomen wijziging GRP 2010-2015 ad € 380.436,=’ 
 
Toelichting:    
De wijziging Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 hoort niet thuis bij de reguliere 
begrotingsposten. Het hier genoemde voordeel is een gevolg van lagere 
afschrijvingspercentages. In het verleden zijn de kosten hiervoor via een heffing 
opgebracht door de burgers.  Nu deze percentages, als gevolg van voortschrijdend 
inzicht, naar beneden zijn bijgesteld, moeten de baten ook aan de burger toekomen. 
Dit kan door de stijging van de Rioolheffing minder snel te laten stijgen. In 
het raadsbesluit tot vaststelling van het nieuwe GRP is een voorziening opgenomen 
om fluctuaties in uitgaven en inkomsten over de verschillende jaren te kunnen 
opvangen en zo de schoksgewijze bijstellingen van de tarieven te kunnen voorkomen. 
Het amendement beoogt de meeropbrengst GRP hierin te storten. Dit is volgens ons 
in lijn met het GRP-besluit. 
                
    
MOTIE MOTIE MOTIE MOTIE 1111 ( ( ( (aangenomenaangenomenaangenomenaangenomen))))    
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Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Bestuursrapportage 2010 Bestuursrapportage 2010 Bestuursrapportage 2010 Bestuursrapportage 2010     
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer De Bock De Bock De Bock De Bock namens de fracties van namens de fracties van namens de fracties van namens de fracties van CDA CDA CDA CDA en GroenLinks en GroenLinks en GroenLinks en GroenLinks  
    
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende dat  

- de post onvoorzien in de programmabegroting 2010 is geraamd op            € 62.500.-;   

- de post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven; 

- in de kadernota 2011 de post onvoorzien als bezuiniging wordt opgenomen met als 

argument dat er reëel wordt geraamd;  

- het saldo van de post onvoorzien in de Berap onvoorzien uitkomt op          -€ 585.414,-;  

van oordeel dat 

- het niet de bedoeling kan zijn om de post onvoorzien ongelimiteerd te gebruiken;  

- het gebruik van de post onvoorzien niet verder kan gaan dan het bedrag van de raming, 

gehoord de beraadslaging 

- dringt er bij het college op aan een nota op te stellen waarin uitdrukkelijk het doel en 

gebruik van de post onvoorzien wordt vastgelegd 

en gaat over tot de orde van de dag. 
    
MOTIE MOTIE MOTIE MOTIE 2222 ( ( ( (ingetrokkeningetrokkeningetrokkeningetrokken))))        
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010Bestuursrapportage 2010    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door mevrouw Van Vliet mevrouw Van Vliet mevrouw Van Vliet mevrouw Van Vliet namens de franamens de franamens de franamens de fractie van ctie van ctie van ctie van GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks  
 
Tekst motie: 

De Raad, 

overwegende dat  

- de Bestuursrapportage 2010 een groot bedrag laat zien dat is uitgegeven aan de inhuur van 

derden; 

- in tijd van bezuinigingen ook de inhuur van derden kritischer bekeken zou moeten 

worden; 

- in artikel 8 van de  financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) 

Hillegom een drempelbedrag van  € 211.000,- is opgenomen voor leveringen en 

diensten waaronder vooraf geen toestemming hoeft te worden gevraagd 
aan de raad, 

van oordeel dat 

- de hoogte van het drempelbedrag voor de raad het zicht op de hoogte van de uitgaven aan 

leveringen en diensten beperkt, waardoor pas laat inzicht ontstaat op de totale uitgaven 

met betrekking tot inhuur van derden; 

- een lager drempelbedrag dit inzicht zal verbeteren, 

gehoord de beraadslaging 

verzoekt het college  

- het bedrag van € 211.000,- in de financiële beheersverordening artikel 212 Gemeenteweg 

(GW) Hillegom omlaag te brengen naar €100.000,- per geleverde dienst en deze 

verordening binnen een half jaar aan te passen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
 


