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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 1 november 2012 

_____________________________________________________________________________ 
 
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), 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), 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 J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en A.Th. van 

Rijnberk 
 
Afwezig: de heren A.P.J.M. Buikx (VVD), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom) en A. de 

Jong (BBH) 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur.  
Door loting wordt de heer Adamse 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 Van Loenen stelt vragen over een overleg met het college van 
Haarlemmermeer. Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 
Mevrouw Van Vliet stelt vragen over de aanbesteding van hulp bij het huishouden. 
Deze worden beantwoord door wethouder Kleijheeg. 
Mevrouw Heemskerk stelt aanvullend de vraag om de hoeveel jaar deze 
aanbesteding plaatsvindt. Wethouder Kleijheeg zegt toe dit schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

5. Programmabegroting 2013 
a. Algemene beschouwingen raadsfracties 

De fractievoorzitters spreken de algemene beschouwingen van hun fractie uit. 
 
Reactie van het college 
De wethouders en burgemeester reageren op de fracties. 
 
Debat over een of meer onderwerpen uit de algemene beschouwingen 
Achtereenvolgens komen aan bod:  
- ‘Nieuw voor oud’ bij beleidsvorming 
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- Reservepositie gemeente in relatie tot investeringen 
 

- Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek 
De raad besluit unaniem de agenda voor de raad van 15 november aan te vullen 
met het onderwerp Toekomst Duin- en Bollenstreek, om de door de gemeente 
Hillegom te volgen koers te bespreken. 
 

- Hillegom-Noord – Gebiedsvisie Pastoorslaan – Duinpolderweg 
De heer Van Heusden ziet af van bespreking van dit door hem aangedragen 
onderwerp.  
 

- ICT-ontwikkelingen in relatie tot de ambtelijke organisatie 
 

b. Bespreking van amendementen en moties in volgorde van de 
begrotingsprogramma’s waarop ze betrekking hebben 
Mevrouw Heemskerk dient een motie in over Programma 1, prestatieveld 3 
(Bereikbaarheid) Terrein voormalig mortuarium (motie 1, zie bijlage), namens de 
fracties van Bloeiend Hillegom en VVD. 
 
Mevrouw Snuif dient een motie in over Programma 1, prestatieveld 3 
(Bereikbaarheid) Onderzoek veilige oost-west-verbindingen (recreatieve) 
fietsroutes Hillegom (motie 2, zie bijlage), namens de fractie van D66. 
 

c.c.c.c. Stemmingen over amendementen 
Er zijn geen amendementen ingediend.  
 

d.d.d.d. Vaststelling programmabegroting 2013 en eerste begrotingswijziging 2013 
Mevrouw Van Vliet legt een stemverklaring af. 
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is 
tegen. 
 

e.e.e.e. Stemmingen over moties 
De heer Van Heusden trekt namens de indieners motie 1 in. 
 
De heer Van Loenen en mevrouw Heemskerk leggen een stemverklaring af over 
motie 2. 
De raad verwerpt motie 2. Alleen de fractie van D66 is vóór. 

 
 

12.12.12.12.    SluitingSluitingSluitingSluiting    
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.  

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2012. 
 
 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 
MOTIE 1 (ingetrokken) 
Onderwerp: Programma 1, prestatieveld 3 (Bereikbaarheid) Terrein voormalig 

mortuarium 
Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom 
en VVD 
 
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende 
- dat het terrein van het voormalige mortuarium sinds de sloop van het mortuarium 

tot op heden nog geen definitieve functie heeft; 
- dat het terrein momenteel, tijdens de werkzaamheden aan de N208, als tijdelijk 

parkeerterrein wordt gebruikt; 
- dat dit parkeerterrein dichtbij het centrum is gelegen; 
- dat dit parkeerterrein ook gebruikt kan worden voor het winkelend publiek en 

ouders, die hun kinderen brengen naar of ophalen van de Johannesschool, 
van oordeel 
- dat dit tijdelijke parkeerterrein vooralsnog zijn functie als tijdelijk parkeerterrein 

kan behouden, waarbij geen kosten behoeven te worden gemaakt voor een andere 
inrichting, 

verzoekt het college 
- het parkeerterrein te behouden totdat het terrein benodigd is ter uitvoering van 

een vastgesteld inrichtingsplan voor het terrein rondom de Sint Martinus kerk; 
- het parkeerterrein duidelijk als parkeerterrein aan te wijzen en te zorgen voor een 

sober beheer hiervan 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
MOTIE 2 (verworpen) 
Onderwerp: Programma 1, prestatieveld 3 (Bereikbaarheid) Onderzoek veilige 

oost-west-verbindingen (recreatieve) fietsroutes Hillegom 
Ingediend door mevrouw Snuif namens de fractie van D66 
 
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende dat 
- de Raad als één van de hoofddoelen van het Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan 

het bevorderen van het fietsgebruik op de korte ritten tot 7,5 km heeft 
vastgesteld en het aantal autoverplaatsingen en optrekbewegingen wil 
verminderen door het stimuleren van het fietsgebruik en daartoe een Fietsplan 
wordt opgesteld; 

- als knelpunt wordt gezien dat het hoofdwegennet, zowel op de weg als bij 
kruisingen, onveilig is voor fietsers, hetgeen in elk geval geldt voor de Stationsweg 
en de Pastoorslaan; 

- om het aandeel fietsverkeer op de korte ritten te verhogen aanpassingen aan de 
huidige infrastructuur nodig zijn; 

- de Raad hiertoe onder andere eigen fietsverbindingen tussen wijken en 
voorzieningen, niet gekoppeld aan het autowegennet, wil aanleggen; 

- het fietspad langs de Oude Beek in het Regionaal Groenprogramma wordt 
gekenschetst als knelpunt in het fietspaden-knooppuntensysteem van de 
Bollenstreek; 

- één van de plannen is geweest om het pad langs de Oude Beek op te waarderen 
tot volwaardig fietspad en hiervoor een bedrag beschikbaar was van €115.000,-; 

- het college en de Raad als gevolg van signalen uit de bevolking van dit voornemen 
afzien, waardoor genoemde knelpunt niet is opgelost; 
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- het bedrag dat hiervoor in de Kadernota 2011 beschikbaar is gesteld, zal 
terugvloeien naar de algemene reserve; 

- de Bollenstreek en Hillegom graag meer toeristen willen aantrekken door 
recreatieve en veilige fietsverbindingen voor fietsers aan te leggen; 

- Hillegom door het besluit van het college en de Raad per fiets nog steeds 
uitsluitend via het drukke hoofdwegennet bereikbaar is, 

van oordeel dat 
- het wenselijk blijft veilige en recreatieve oost-west-fietsverbindingen te creëren; 
- deze verbindingen onderdeel moeten uitmaken van het nog vast te stellen 

Fietsplan, 
verzoekt het college 
- in 2013 een onderzoek te doen naar alternatieve oplossingen voor het fietspad 

langs de Oude Beek, zijnde oost-west-verbinding(en); 
- hierbij tevens te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er vanuit de regio 

en/of provincie zijn; 
- de Raad de resultaten van dit onderzoek voor te leggen 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 


