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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 15 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), 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), A. de Jong (BBH), 

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 heer R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Heemskerk aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 8a toe (Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek). 

De raad besluit agendapunt 9a en 9b als bespreekstuk te behandelen. 

De raad stelt de agenda overigens ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Hoogendijk spreekt in over de behandeling van zijn schadeclaim in verband 

met werkzaamheden aan de Vossevaart. 

Mevrouw Van Gerven spreekt in over de beantwoording door het college van CDA-

vragen over het Fordmuseum. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over aansluiting bij Stichting RIJK. Deze worden 

beantwoord door wethouder Van Rijnberk. 

De heer Jansen stelt vragen over de lokale omroep. Deze worden beantwoord door 

wethouder Van Rijnberk. 

De heer Jansen stelt vragen over de prestatieafspraken met STEK. Deze worden 

beantwoord door wethouder Van Griensven. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de informatiebijeenkomst van 11 oktober 2012 

en de raadsavond van 25 oktober 2012 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
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7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heren De Bock en Van Loenen 

stellen een aanvullende vraag. Deze worden door wethouder Van Griensven 

beantwoord. 

 

8. Werkgeverschap griffie 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel en benoemt de heren De Bock 

(voorzitter, 17 stemmen), Evers en Van Haaster (leden, elk 18 stemmen) in de 
werkgeverscommissie. 

 
8a. Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek 

De raad besluit unaniem deel te nemen aan de te organiseren conferentie 
Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek en aan de klankbordgroep, waarbij de 
Hillegomse leden het proces volgen en erover terugkoppelen naar de raad of het 
presidium; als standpunt brengen zij het standpunt van de raad in. 
De raad stemt unaniem in met de taakomschrijving voor de klankbordgroep zoals 
vermeld in de conceptagenda voor de eerste bijeenkomst. 
De raad benoemt bij acclamatie als leden van de klankbordgroep de heren A.J. van 
Heusden en F.Q.A. van Trigt en mevrouw A. van Dijk en als plaatsvervangende 
leden mevrouw A. Heemskerk-Rekké (1e plaatsvervanger), de heer F.J.M. Evers (2e 
plaatsvervanger) en mevrouw A. van Vliet (3e plaatsvervanger). 
 

9a. Beheersverordening begraafplaats 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
9b. Belastingverordeningen 2013 

Wethouder Van Rijnberk zegt toe bij het voorstel voor aanpassing van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Hillegom 2013 
meerdere modellen voor de tarieven aan de raad voor te leggen. 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe de raad schriftelijk te informeren of de 

gemeentelijke inkomsten uit nota’s aan uitvaartondernemers in de 

tariefberekening van de lijkbezorgingsrechten zijn meegenomen. 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe in een notitie aan de raad de gehanteerde 

systematiek voor bepaling van de OZB-tarieven toe te lichten. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel, inclusief de gewijzigd voorgestelde 
tarieven voor de OZB. 
 

9. Hamerstukken: 
9c. Vaststellen bestemmingsplan Elsbroek 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
9d. WWB verordeningen (toeslagen- en langdurigheidstoeslag) 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
9e. Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
9f. Wijziging Reglement van orde wegens instelling werkgeverscommissie 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:58 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2012. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
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griffier voorzitter 


