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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,  
gehouden op 9 en 15 juni 2011 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer A. Mans, burgemeester 
Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

A.E. Snuif (D66, tot de heropening op 15 juni) 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), T.M. van Haaster (VVD), 
A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen 
(Bloeiend Hillegom, vanaf punt 5), 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 (tot 

de heropening op 15 juni) en A.Th. van Rijnberk (vanaf punt 4) 
 
Afwezig: S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief) 

 
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. 
 

3. Benoeming wethouder  
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 

4. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek  
De heer Vader spreekt in over agendapunt 12 (Gebiedsvisie De Polders). 
De heer Van de Reep spreekt in over agendapunt 12. 
De heer Bakx spreekt in over agendapunt 12. 
Mevrouw Roos spreekt in over agendapunt 12. 
Mevrouw Van Gerven spreekt in over agendapunt 12. 
De heer Keijzer spreekt in over het recht op informatie en uitvoeren van moties 
m.b.t. de N208. 
De heer Out spreekt in over agendapunt 11 (Henri Dunantplein Zuid)  
 

5. Vragenkwartier  
De heer Van Heusden stelt vragen over de verplaatsing van de manege. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Griensven. De wethouder zegt toe op 
korte termijn informatie te verstrekken over de stand van zaken en de 
verwachtingen. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over een verkeersbord op de kruising N208-
N207. Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. De wethouder 
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zegt toe met de provincie contact op te nemen om de gevraagde bebording te 
realiseren. 
 

6. Vaststellen van het verslagen van de informatieavonden van 12 en 17 mei 
2011 
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
 
De raad actualiseert de actielijst. 
 

7. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
De voorzitter zegt toe dat wethouder van Rijnberk per email een reactie zal geven 
op brief 14 (oproep SP TK-fractie aan aandeelhouders Nuon tot boycot 
salarisverhoging CEO). 
 

8. Schriftelijke vragen 
De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 
 

9. Schorsing 
 

10. Heropening Raadsvergadering 
De voorzitter heropent de vergadering om 23:22 uur. 
De raad besluit punt 11 als bespreekstuk te behandelen in deze vergadering . 
De raad besluit punt 12 als bespreekstuk te behandelen in de vergadering van 30 
juni. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23:30 uur. 
 
De voorzitter heropent de vergadering op 15 juni om 20:00 uur.  
 
In verband met de afwezigheid van mevrouw Snuif wordt door loting de heer De 
Jong aangewezen als eerst stemmend lid.  
 

11. Voortgang, kredietaanvraag en kaderstelling centrumpla n Henri 
Dunantplein Zuid 
Mevrouw Van Dijk dient een amendement in (zie bijlage). 
De raad neemt het amendement unaniem aan. 
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

12. Gebiedsvisie de Polders “Groen Genoegen”  

De raad heeft bij agendapunt 10 dit punt verdaagd naar 30 juni. 

 

13. Jaarverslagen Milieudienst West Holland 2010, begrotingen 2012 en 

meerjarenraming 

Wethouder Van Aken zegt toe dat het DB van de milieudienst op 27 juni de 

advisering over de Pastoorslaan uit de plannen zal schrappen. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 

14. Herinrichting N208, ontwerp kruising Leidsestraat-Hoofdstraat-Van 

den Endelaan 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de heer Jansen is tegen. 
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15. Herbenoeming externe leden rekenkamercommissie  

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
16. Hamerstukken: 
16a. Brandbeveiligingsverordening 2011 

Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

16b. Ontwerpbegroting 2012 Holland Rijnland 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

16c. Jaarverslag 2010 en begroting 2012 van het vuilafvoerbedrijf "Duin- en 
Bollenstreek" (VAB) 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

16d. Programmaverantwoording 2010 en programmabegroting 2012 van de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek 

Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:07 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 augustus 2011. 
 
 
drs. A.J. Jaspers drs. A. Mans  
plv. griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 
 
AMENDEMENT (aangenomen)   
Onderwerp: Voortgang, kredietaanvraag en kaderstelling centrumplan 

Henri Dunantplein Zuid 
Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fractie van de PvdA 
 
Tekst amendement: 
In het conceptbesluit  
1. de besluitpunten 1 en 3 t/m 6 schrappen; 
2. de begrotingswijziging in besluitpunt 7 zo aanpassen, dat 

a. het krediet van € 110.000,- (besluitpunt 2) ten laste van het projectbudget van 
€ 1,6 mln wordt gebracht; 

b. het eerder verstrekte krediet van € 183.400,- eveneens ten laste van het 
projectbudget van € 1,6 mln wordt gebracht. 

 
Toelichting: 
Wij zien ervan af om nu verder te investeren in dit gebied onder deze condities. Wij 
zijn van mening dat er op dit moment geen duidelijke factor is waarom het 
ontwikkelen nu wel zou kunnen lukken, terwijl dat de afgelopen 9 jaar niet is gelukt - 
in economisch toch vaak gunstigere tijden. 
In de gemeentelijke planning is een nieuw economisch beleidsplan voorzien. Als dit 
stuk daar aanleiding toegeeft, kan de raad eventueel opnieuw bezien of in dit 
plangebied een regierol voor de gemeente is weggelegd. 
 
Door besluitpunten 2 te handhaven zorgen we voor een aan dit project gekoppelde 
dekking van de al gemaakte kosten. 
In de voorgelegde begrotingswijziging (besluitpunt 7) worden daarvoor ISV-gelden 
ingezet. Dit ligt volgens ons niet voor de hand. Om de ISV-subsidie voor dit project te 
behouden dienen immers vóór 31 december 2014 sloop en nieuwbouw van 
woningen en niet-woningen te hebben plaatsgevonden. Dat is niet waarschijnlijk. 
Door vast te houden aan de ISV-dekking reken je je ten onrechte rijk. Wij stellen voor 
als dekking het projectbudget van € 1,6 mln te benutten. Om dezelfde reden stellen 
wij ook voor om het al eerder verstrekte krediet van € 183.400,- voor 
voorbereidingskosten niet ten laste van de ISV-subsidie, maar van het projectbudget 
te brengen.  
Met betrekking tot de ISV-gelden die daarmee vrijkomen kan bezien worden in 
hoeverre ze aan andere projecten kunnen worden gekoppeld. 
 


