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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 19 september 2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.C. van der Erf 

(PvdA, vanaf agendapunt 3), 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), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers 

(BBH), T.M. van Haaster (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. 

Janssen (Bloeiend Hillegom, vanaf agendapunt 9), A. de Jong (BBH), 

C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA), F.J. Roelfsema 

(Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

Secretaris: De heer A.J. Jaspers, plv griffier 

 

Aanwezige wethouders: de heren I.A.M. ten Hagen, G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk 

 

Afwezig:  S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief) en A.J. van Heusden (VVD) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer J.J.R. Jansen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

2a       Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

De Commissie onderzoek geloofsbrief verklaart dat zij de stukken in orde 

heeft bevonden. 

De raad besluit mevrouw M.C van der Erf toe te laten als lid van de raad. 

Mevrouw Van der Erf legt de verklaring en belofte af.  

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Philippo spreekt in over de bomenkap in park Elsbroek. Hij biedt de 

voorzitter van de raad een petitie aan (zie bijlage) 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de voetbalvelden. Deze worden beantwoord 

door wethouder Kleijheeg. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de uitwisseling van 6 juni 2013, verslag van de 

raad van 13 en 20 juni 2013, verslag van de uitwisseling van 27 juni 2013 en de 

raad van 11 juli 2013. 

Burgemeester Broekhuis zegt toe binnenkort een overleg te plannen met de 

fractievoorzitters over het wel of niet openbaar maken van het BMC rapport over 

de N208. 

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. Er zijn geen aanvullende vragen. 

 
8. Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 

Wethouder Kleijheeg zegt toe de fout in de notitie over het bomenbeleid aan te 

passen en te wijzigen in een aparte bomenlijst.  

Wethouder Kleijheeg zegt toe de periode van het indienen van zienswijzen op te 

nemen en de planning hierop aan te passen, conform beantwoording van 

eerder gestelde vragen. 

Mevrouw Van Vliet dient drie amendementen in namens de fractie van 

Hillegom Progressief (zie amendementen 1, 2 en 3). 

Mevrouw Van Vliet trekt het amendement 2 in. 

De raad verwerpt de amendementen 1 en 3. Alleen de fractie van Hillegom 

Progressief is voor beide amendementen.  

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

Mevrouw Heemskerk dient een motie (zie bijlage) in namens de fracties van 

Bloeiend Hillegom en Hillegom Progressief. 

De raad verwerpt de motie. Alleen de fracties van Bloeiend Hillegom en 

Hillegom Progressief zijn vóór. 

 

De vergadering wordt geschorst om 21.11 

 

De vergadering wordt heropend om 21.27 

 

 

9. Visie Sociaal Domein 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Bestuursrapportage 2013 

Wethouder Van Rijnberk informeert de raad of het project Watertoren ook onderdeel is van de 

grondexploitatie van Hillegom-Zuid. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
11. Hamerstukken: 

11a. Ontwerpbegroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11b. Begrotingswijzigingen 2013-II en 2014-I RDOG Hollands Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11c. Begrotingswijziging 2013-I  ISD Bollenstreek  

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11d. Toetreding gemeente Noordwijk tot Gemeenschappelijke Regeling 

 Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.12 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
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griffier voorzitter 

 BIJLAGE 

AMENDEMENT 1  (verworpen)   

Onderwerp: Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 - burgerparticipatie  

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fractie van Hillegom Progressief 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toe te voegen: 
met dien verstande, dat op pagina 4 bij hoofdstuk 3.3 Burgers de zin: Dit gebeurt door 
middel van vragen aan het burgerpanel.  
wordt vervangen door:  
Dit gebeurt door middel van vragen aan het burgerpanel en een inloopavond waar in 
burgers die niet deelnemen aan het burgerpanel de kans krijgen hun wensen kenbaar te 
maken.  
 

Toelichting: 

- Groen is van levensbelang voor mens en dier.  
- Veel burgers hebben ideeën en wensen met betrekking tot het groen in hun 
leefomgeving.  
- Het burgerpanel is een digitaal panel dat uit een beperkt en vooraf bepaald aantal 
mensen bestaat.  
- Mensen die zich erg betrokken voelen bij het groen, maar vooraf niet zijn 
uitgekozen als deelnemer van het burgerpanel hebben zo geen kans om vooraf hun 
wensen en ideeën kenbaar te maken.   
- Net als bij een bouwplan zou het logisch zijn om belanghebbenden de kans te geven 
zich te uiten over de wensen met betrekking tot de stand koming van een 
groenbeleidsplan.  In deze situatie zijn alle burgers als belanghebbenden aan te 
merken en niet alleen een beperkte, aangewezen, aantal burgers in een burgerpanel.  
 

 

AMENDEMENT 2  (ingetrokken)   

Onderwerp: Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 - bomenbeleid 

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fractie van Hillegom Progressief 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toe te voegen: 
met dien verstande, dat 
-  in de startnotitie op pagina 1 de laatste zin als volgt wordt aangepast:  
Tot slot wordt het beleid met betrekking tot bomen en de waardevolle bomenlijst 
integraal opgenomen in het groenbeleidsplan.  
 

Toelichting: 

In de laatste zin wordt gesproken over een apart bomenbeleid. Bij navraag blijkt dit te 
gaan om de waardevolle bomenlijst. Er is geen plan om een apart bomenbeleidsplan 
te maken. Het gaat dan ook om een verschrijving in de tekst die hiermee 
rechtgetrokken wordt.  
Omdat het over een plan gaat dat bijna 10 jaar mee moet is het belangrijk de juiste 
bewoordingen in de stukken te hebben staan die als basis dienen voor het uit te 
werken beleidsplan. 
 

 

AMENDEMENT 3  (verworpen) 

Onderwerp: Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 - adviesbureau 

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fractie van Hillegom Progressief 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toe te voegen: 
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met dien verstande, dat op pagina 4 bij hoofdstuk 3. Betrokkenen wordt toegevoegd:  
4. Een deskundige, onafhankelijke derde partij als adviseur 
 

Toelichting: 
- Het groenbeleidsplan is een belangrijk document waar we bijna 10 jaar lang mee 
verder moeten. Het moet een goed doordacht, realistisch plan zijn, waar risico's voor 
de gemeente en risico's op verlies van groen beperkt worden.  
- In het naaste verleden hebben we bij de uitwerking van andere beleidstukken 
ervaren dat de inzet van een enkel bureau die het stuk maakt, ondanks de inzet van 
diverse deskundigen binnen het bureau, toch fouten gemaakt kunnen worden die 
achteraf veel geld blijken te kosten. Dit zouden we graag willen voorkomen. 
- De onafhankelijke derde partij zou bij uitstek deskundig moeten zijn op het gebied 
van bomen en onderhoud van groen, zoals bijvoorbeeld de bomenstichting, 

Landschapbeheer Nederland of vertegenwoordigers van De Vitale Groene Stad.  

 

 

MOTIE (verworpen) 

Onderwerp: Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 – zaaigoed langs N208 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom 

en Hillegom Progressief 

 

Tekst motie 

De Raad, 
overwegende dat 
- de N208 nu heringericht wordt 
- er een subsidieregeling voor biodiversiteit is 
van oordeel dat 

- het groenonderhoud langs de N208 momenteel te wensen overlaat 

- het aanzicht van het groen rondom de N208 als visitekaartje van Hillegom een 
goede indruk moet hebben 

- het onderhoud rondom de N208, vooral zomers minder aandacht behoeft wanneer 
de (midden) bermen met zaaigoed worden ingezaaid 

- de uitstraling van de N208 met bloeiend zaaigoed een zomerse uitstraling biedt; 

- als bijkomend voordeel een goed klimaat biedt voor kleine flora en fauna, zoals 
bijen en vlinders 

verzoekt het college  
- in het te actualiseren Groenbeleidsplan 2013-2022 het zaaien van zaaigoed op te 

nemen 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 


