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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 27 oktober 2011 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 
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), 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: 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 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. 
Door loting wordt de heer Janssen 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 Van Vliet stelt vragen over het kappen van kastanjes aan de Van de 
Endelaan. Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het vrachtwagenparkeerverbod in Lisse. De 
heer Evers stelt een aanvullende vraag. De vragen worden beantwoord door 
wethouder Van Griensven. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over overleg met betrekking tot omleidingen bij 
herinrichting van de N208. Deze worden beantwoord door wethouder Van 
Griensven. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over bewegwijzering voor vrachtwagens. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Griensven. De wethouder zegt toe de 
juistheid van de bebording voor vrachtwagens bij de rotonde Meerlaan-Weerlaan na 
te gaan. 
 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 6 oktober 2011 
De raad stelt het verslag van de voorronde Economisch beleidsplan gewijzigd vast. 
De tekst “de suggestie om het uitvoeringsprogramma op te stellen voordat het 
beleidsplan is vastgesteld” wordt gewijzigd in “de suggestie om bij het beleidsplan 
gelijk een uitvoeringsprogramma te voegen”. 
De raad stelt het verslag van de Raad ongewijzigd vast. 
De raad actualiseert de actielijst. 
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6. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
 

7. Schriftelijk gestelde vragen 
De beantwoordingstermijn voor de vragen in de raadsbundel loopt nog tot 
12 november. 
 

8.8.8.8. Schorsing 
De voorzitter schorst de vergadering om 20:01 uur. 
 

9. Heropening Raadsvergadering 
De voorzitter heropent de vergadering om 22:05 uur. 
De raad besluit de punten 12 en 13 als bespreekstuk te behandelen in deze 
vergadering. 
De raad verdaagt punt 14 naar een volgende vergadering. 
 

10. Benoeming burgerleden 
De raad besluit unaniem mevrouw Ringelberg en de heer Hartgers als burgerlid te 
benoemen. 
 

11. Ontwerp actualisering provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte 2011 
– indienen zienswijze 

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

 
12. Dure woningaanpassingen – notitie ISD Bollenstreek 

De heer van Trigt dient een amendement in (zie bijlage). 
De raad neemt het amendement aan. Alleen de fractie van D66 is tegen. 
Omdat het amendement het oorspronkelijke voorstel vervangt, komt dit laatste 
niet meer in stemming. 
Wethouder Van Rijnberk zal een uitzonderingspositie voor Hillegom bedingen in 
het geval dat de ISD toch besluit volgens haar eigen voorstel. 
 

13. Eigen bijdrage individuele voorzieningen Wmo – notitie ISD Bollenstreek 
De heer van Trigt dient een amendement in (zie bijlage). 
De raad neemt het amendement aan. Alleen de fractie van D66 is tegen. 
Omdat het amendement het oorspronkelijke voorstel vervangt, komt dit laatste 
niet meer in stemming. 
Wethouder Van Rijnberk zal een uitzonderingspositie voor Hillegom bedingen in 
het geval dat de ISD toch besluit volgens haar eigen voorstel. 
 

14. Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014 (onder voorbehoud) 
Dit punt is verdaagd. 

    
15. Hamerstuk: 

Toetreding gemeenten Oostzaan en Wormerland tot de gemeenschappelijke 
regeling Cocensus 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:33 uur.  

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2011. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan W. de Bock  
griffier wnd voorzitter 
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 BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    
AMENDEMENT  (aangenomen) AMENDEMENT  (aangenomen) AMENDEMENT  (aangenomen) AMENDEMENT  (aangenomen)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Dure woningaanpassingenDure woningaanpassingenDure woningaanpassingenDure woningaanpassingen––––    notitie ISD Bollenstreeknotitie ISD Bollenstreeknotitie ISD Bollenstreeknotitie ISD Bollenstreek    
Ingediend door de heer Van Trigt namens de frIngediend door de heer Van Trigt namens de frIngediend door de heer Van Trigt namens de frIngediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, VVD, acties van CDA, VVD, acties van CDA, VVD, acties van CDA, VVD, Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom 
Progressief, BBH Progressief, BBH Progressief, BBH Progressief, BBH en en en en Bloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend Hillegom    
 
Tekst amendement: 
In het conceptbesluit de twee beslispunten te laten vervallen en te vervangen door het 
volgende beslispunt: 
- Als zienswijze in te dienen dat de raad er bij het DB van de ISD Bollenstreek op 
aandringt de besluitvorming over de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de 
notitie (dure) woningaanpassingen ISD Bollenstreek, uit te stellen tot het nieuwe 
WMO-beleid en de daaruit voortvloeiende WMO-verordening zijn vastgesteld. 

Toelichting: 
Binnenkort wordt nieuw WMO-beleid vastgesteld. Wij zijn van mening dat maatregelen 
die nu vastgesteld worden en die een relatie hebben met het WMO-beleid moeten 
passen binnen het nieuwe WMO-beleid. Omdat het nieuwe WMO-beleid nog niet is 
vastgesteld kunnen wij dit niet goed beoordelen en is het voorbarig en procedureel 
niet juist de voorgestelde maatregel ten aanzien van (dure) woningaanpassingen nu al 
vast te stellen. Vanwege het feit dat het maar zeer de vraag is of de voorgestelde 
regeling (financieel) effect heeft voor Hillegom is er geen urgentie dit raadsvoorstel nu 
te behandelen. 
 
 
AMENDEMENT  (aangenomen) AMENDEMENT  (aangenomen) AMENDEMENT  (aangenomen) AMENDEMENT  (aangenomen)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Eigen bijdrage individuele voorzieningen Wmo Eigen bijdrage individuele voorzieningen Wmo Eigen bijdrage individuele voorzieningen Wmo Eigen bijdrage individuele voorzieningen Wmo ––––    notitie ISD Bollenstreeknotitie ISD Bollenstreeknotitie ISD Bollenstreeknotitie ISD Bollenstreek    
Ingediend door de heer Van Trigt namens de fractiIngediend door de heer Van Trigt namens de fractiIngediend door de heer Van Trigt namens de fractiIngediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, VVD, Hillegom es van CDA, VVD, Hillegom es van CDA, VVD, Hillegom es van CDA, VVD, Hillegom 
Progressief, BBH en Bloeiend HillegomProgressief, BBH en Bloeiend HillegomProgressief, BBH en Bloeiend HillegomProgressief, BBH en Bloeiend Hillegom    
 
Tekst amendement: 
In het conceptbesluit de twee beslispunten te vervangen door het volgende beslispunt: 
- Als zienswijze in te dienen dat de raad er bij het DB van de ISD Bollenstreek op 
aandringt de besluitvorming over de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de 
notitie eigen bijdrage ISD Bollenstreek, uit te stellen tot het nieuwe WMO-beleid en 
de daaruit voortvloeiende WMO-verordening zijn vastgesteld. 

Toelichting: 
In het voorstel wordt een relatie gelegd tussen het nieuwe WMO-beleid en de 
voorgestelde maatregelen. Het nieuwe WMO-beleid is echter nog niet vastgesteld en 
daardoor is het voorbarig en procedureel niet juist nu al maatregelen vast te stellen 
die binnen dit nieuwe beleid ‘zouden passen’. Wanneer de notitie over de eigen 
bijdrage individuele voorzieningen van de ISD-Bollenstreek kort achter het vaststellen 
van het nieuwe WMO-beleid wordt geagendeerd ontstaat (bij aanname van deze 
voorstellen) nauwelijks vertraging bij het invoeren van de maatregelen ten opzichte 
van het huidige raadsvoorstel omdat hier ook al wordt voorgesteld de voorgestelde 
maatregelen niet per 1 januari 2012 te laten ingaan. 
 


