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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 6 oktober 2011 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer W. de Bock (punt 1) en J. Broekhuis 
Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) 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 (Hillegom Progressief), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van 
Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom, vanaf punt 2), A. de 
Jong (CDA), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A. van 
Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 
 
Aanwezige wethouders: de heren W.J. van Aken, J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en 

A.Th. van Rijnberk 
 
Afwezig: R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom) 

 
1. Opening 

De heer De Bock, plaatsvervangend voorzitter, opent de raadsvergadering om 
19.30 uur. Op zijn uitnodiging draagt locoburgemeester Van Aken de 
ambtsketen over aan de heer Broekhuis. 
De heer Broekhuis neemt het voorzitterschap over. 
Door loting wordt de heer De Groot aangewezen als eerst stemmend lid.  

 
-- De heer Jansen komt in de vergadering    –- 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 
De heer Tjoelker spreekt in over agendapunt 6 (Ingekomen stukken, betreffende 
nummer23 Patrimonium). 
 

4. Vragenkwartier 

De heer Evers stelt vragen over De Triangel. Deze worden beantwoord door 
wethouder Van Griensven. De wethouder zegt toe voor het eind van het jaar 
een keuzevoorstel aan de raad voor te leggen. 
De Jong stelt vragen over starterswoningen Leidsestraat 154. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van Griensven. 
De heren Bovens en De Groot stellen vragen over het geluidscherm langs 
het spoor. Deze worden beantwoord door wethouder Van Aken. De 
wethouder zegt toe de raad te informeren over de inhoud van de 
gesprekken die sinds maart met diverse betrokkenen gevoerd zijn. 
Mevrouw Van Dijk stelt vragen over een uitspraak van wethouder Van Aken 
over kantorenbouw ten westen van het station. Deze worden beantwoord 
door wethouder Van Aken. De wethouder zegt toe het gemeentelijk beleid 
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ter zake een prominente plaats op de website te geven. De voorzitter zegt 
toe het signaal vanuit de raad op te pakken, om het ontstane beeld over het 
gemeentelijk beleid ter zake te corrigeren. 
De heer Jansen stelt een vraag over de term buurtonderwijs in de 
Programmabegroting 2012. Wethouder Kleijheeg reageert hierop. 
De heer Jansen stelt een vraag over het schenken van alcohol in 
gesubsidieerde gelegenheden. Deze worden beantwoord door de 
burgemeester. 
 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 25 augustus en 31 augustus 
2011 en de informatiebijeenkomsten van 8 september 2011 
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
 
De raad actualiseert de actielijst. 
Wethouder Van Griensven zegt toe de briefschrijver over de herinrichting van de 
Guido Gezellelaan zo spoedig mogelijk te antwoorden. 
 

6. Ingekomen stukken 
De voorzitter zegt toe de raad een afschrift te sturen van de antwoordbrieven aan 
mevrouw Roos, de Belangenvereniging Behoudt Patrimonium en de heer Blom. 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
 

7. Schriftelijk gestelde vragen 
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen. 
 

8.8.8.8.    SchorsingSchorsingSchorsingSchorsing    
De voorzitter schorst de vergadering om 20:39 uur. 
 

9.9.9.9.    Heropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening Raadsvergadering    
De voorzitter heropent de vergadering om 21:42 uur.    
De raad besluit punt 13 als hamerstuk te behandelen in deze vergadering. 
 

10. De procedurefouten bij projecten en de gevolgen daarvan voor de voortgangDe procedurefouten bij projecten en de gevolgen daarvan voor de voortgangDe procedurefouten bij projecten en de gevolgen daarvan voor de voortgangDe procedurefouten bij projecten en de gevolgen daarvan voor de voortgang    
De raad bespreekt dit agendapunt. 
Wethouder van Griensven zegt toe de raad in oktober informatie te sturen over de 
breuk met het bureau dat betrokken was bij de verplaatsing van de manege. 
De voorzitter zegt toe de raad, via het presidium, te betrekken bij de formulering 
van de opdracht aan het externe onderzoeksbureau, dat door het college 
geselecteerd zal worden. 

 
11.11.11.11.    Ontslaan, benoemenOntslaan, benoemenOntslaan, benoemenOntslaan, benoemen    en herbenoemen leden welstandscommissieen herbenoemen leden welstandscommissieen herbenoemen leden welstandscommissieen herbenoemen leden welstandscommissie    

De raad besluit unaniem tot het ontslag van de voorgestelde leden. 
De raad besluit met voor elke kandidaat 17 stemmen vóór en één tegen, tot 
benoeming en herbenoeming volgens voorstel.    

    
12.12.12.12.    Benoeming burgerlidBenoeming burgerlidBenoeming burgerlidBenoeming burgerlid    
 De raad besluit unaniem de heer Boschma als burgerlid te benoemen.    
    
13.13.13.13.    Economisch beleidsplanEconomisch beleidsplanEconomisch beleidsplanEconomisch beleidsplan    

Mevrouw van Vliet legt een stemverklaring af. 
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is 
tegen. 

    
14141414....    Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:    
14a. Intrekken besluit eigen bijdrage schuldhulpverlening 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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14b. Begrotingswijziging 2011-III ISD Bollenstreek. 

De heer De Bock legt een stemverklaring af. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
14c. Jaarrekening 2010 en begroting 2012 GR Cocensus 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14d. Benoeming externe vertegenwoordiging 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14e. Ontwerp eerste partiële herziening Regionale structuurvisie en Openbaar 

Vervoervisie van Holland Rijnland 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
15151515....    SluitingSluitingSluitingSluiting    

De voorzitter sluit de vergadering om 23:01 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2011. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 
 
 
 

 


