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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 14 november 2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer W. de Bock (CDA) 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

M.P.G. Huibers (Hillegom Progressief), A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet 

(Hillegom Progressief) en de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend 

Hillegom), T.P. Adamse (D66), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), 

A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen 

(Bloeiend Hillegom), 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: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

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

 

Afwezig: de heren J. Broekhuis (burgemeester) en T.M. van Haaster (VVD) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van Loenen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit agendapunt 8 (Hondenbeleid) en het onderdeel Hondenbelasting 

van agendapunt 9 (Belastingverordeningen) te verdagen naar de volgende 

vergadering. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Van Vliet stelt vragen over de situatie rond Leidsestraat 1f. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

Mevrouw Huibers stelt vragen over vervoersroute voor gevaarlijk stoffen. Deze 

worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer De Jong stelt vragen over het minimabeleid. Deze worden beantwoord door 

wethouder Kleijheeg. 

De heer Roelfsema stelt vragen over jeugdzorg. Deze worden beantwoord door 

wethouder Kleijheeg. 

 

5. Vaststellen van het verslag van het regio-overleg van 16 september 2013, de 

raadsavond van 19 en 30 september 2013 en de informatiebijeenkomsten van 

26 september 2013 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst en verzoekt het college op korte termijn een 

nieuwe planning te geven voor acties waarvan de genoemde datum verstreken is. 
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6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Van Heusden geeft een 

reactie op de beantwoording van de vragen van de VVD over Hart voor Hillegom. 

 

8. Hondenbeleid 

Dit voorstel is verdaagd. 

 

9. Belastingverordeningen 2014 

De voorzitter merkt op dat het onderdeel Hondenbelasting is verdaagd en meldt 

een correctie in de tarieventabel Precariobelasting onder 10.1. 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een amendement in 

over havengeld (zie bijlage). 

Mevrouw Van Vliet dient namens de fracties van Hillegom Progressief, PvdA, VVD 

en Bloeiend Hillegom een amendement in over de lijkbezorgingsrechten (zie 

bijlage). 

De heer Van Loenen dient namens de fracties van PvdA, Bloeiend Hillegom, VVD en 

D66 een motie in over kostendekkendheid (zie bijlage). 

Na discussie trekt de heer Jansen namens de indieners het amendement over 

havengeld in. 

De raad neemt het amendement over de lijkbezorgingsrechten unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

10. Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom 2013 

Wethouder Van Rijnberk antwoordt op een opmerking van mevrouw Huibers dat 

de tekst van de toelichting bij de verordening wordt gecorrigeerd conform de 

tekst in het raadsvoorstel. 

De heer Van Trigt dient namens de fractie van het CDA een mondeling 

amendement in dat luidt: aan het conceptbesluit toevoegen “, waarbij in de 

verordening nog verwerkt moet worden dat de winkels op eerste paasdag, eerste 

pinksterdag en eerste kerstdag niet geopend mogen zijn.” 

Bij stemming over dit amendement staken de stemmen. De fracties van CDA, 

Roelfsema, BBH en Bloeiend Hillegom zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

De voorzitter concludeert dat de stemmingen over het amendement en het 

voorstel verdaagd worden naar de volgende vergadering. 

 
11. Hamerstukken: 

11a. Vaststelling bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11b. Beeldregieplan Ringvaartterrein 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11c. Werkkostenregeling 

 Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2014. 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken)   

Onderwerp: Belastingverordeningen 2014,  Precariobelasting Tarieventabel Havengeld 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 
, waarbij in de ‘Verordening precariobelasting en rechten 2014’ de tarieventabel onder 
hoofdstuk 5 Havengeld wordt aangevuld tot: 
 

 Hoofdstuk 5: Havengeld  Dag Week Maand Jaar 

5.1 Voor het hebben van een vaartuig, 
een luxe motorboot of een zeilboot 
op een ligplaats met een breedte van 
maximaal 2,5 meter en een lengte 
van: 

     

 0 tot 4 meter € 1,95 9,45 24,75 167,20 

 4 tot 8 meter € 2,60 12,70 30,00 215,70 

 8 tot 12 meter € 3,30 16,30 38,70 282,60 

 12 tot 16 meter € 4,30 21,40 51,90 365,80 

 16 tot 18 meter € 5,50 27,30 65,50 474,70 

 18 tot 20 meter € 11,00 54,60 131,00 949,40 

 Voor elke 2 meter lengte boven de 
20 meter verdubbelt het tarief 

     

5.2 Voor het hebben van een vaartuig, 
een luxe motorboot of een zeilboot 
op een ligplaats verdubbelt het tarief 
van 5.1 voor elke 0,5 meter breedte 
boven de 2,5 meter 

     

5.3 Voor het hebben van een roeiboot op 
een ligplaats 

€   11,20 110,00 

 
Toelichting 
De huidige precarioverordening heeft een maximumtarief bij een lengte van 16 meter 
of meer en maakt geen onderscheid naar breedte. Wij willen dit uitbreiden, waarbij we 
de door het college voorgestelde tarieven tot 18 meter lengte en die voor roeiboten 
overnemen. 
De haven is primair bedoeld voor de inwoners van Hillegom die een boot bezitten en 
deze dicht bij huis willen hebben. De haven is uitdrukkelijk niet bedoeld als stalling of 
als ruimte voor scheepsrenovaties etc. Voor deze doeleinden zijn scheepsreparatie- 
en stallingbedrijven beschikbaar. 
De voorgestelde tarieven zijn meer marktconform en zullen de grote meerderheid van 
de huidige bootbezitters niet treffen. Ze geven wel een prikkel aan een aantal 
ligplaatsbezetters. Mogelijk dat er hierdoor ligplaatsen vrijkomen ten gunste van 
kleinere boten. 
Indien de Hillegomse haven er aantrekkelijk uitziet heeft dit een positieve uitstraling 
voor inwoners en voorbijgangers en verhoogt dit het imago van een plezierige leef- 
en woonomgeving.  
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AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Belastingverordeningen 2014,  Lijkbezorgingsrechten 

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fracties van Hillegom Progressief, 

PvdA, VVD en Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 
, waarbij in de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2014’ de tarieventabel zodanig 
wordt aangepast dat de tariefsverhoging ten opzichte van 2013 wordt beperkt tot 
1,75%. 
 

Toelichting 

In de raadsvergadering van 15 november 2012 heeft het college toegezegd in 2013 

een voorstel voor aanpassing van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats 

aan de raad voor te leggen met meerdere modellen voor de tarieven. 

Tot op heden is geen nieuwe beheersverordening aan de raad voorgelegd, maar in 

het voorstel over de belastingverordeningen zegt het college nu “We hebben dit 

verkend en er zijn geen andere modellen bekend dan die van de VNG.” Daarnaast 

meldt het college dat met de voorgestelde verhoging de lijkbezorgingsrechten 

kostendekkend worden. Er is echter niet duidelijk gemaakt wat kostendekkendheid 

inhoudt. Naar onze mening heeft het college hiermee onvoldoende voldaan aan de 

afspraak uit 2012. 

Het college meldt in het raadsvoorstel dat door een bureau onderzoek wordt gedaan 

naar de kostendekkendheid van de leges en enkele andere heffingen. Wij vinden het 

wenselijk ook de lijkbezorgingsrechten hierin te betrekken, opdat diverse 

uitwerkingen van de opbouw van de tarieven aan de raad kunnen worden voorgelegd. 

Voordat de resultaten in het eerste kwartaal 2014 beschikbaar zijn gekomen, willen 

we geen ingrijpend besluit nemen over de tarieven. Hillegomse burgers hebben recht 

op een stabiele belastingverordening. 

Ter rechtvaardiging van de tariefsverhogingen die het college voorstelt, wijst het op 

de herinrichting en verbetering van de begraafplaats. Wij menen dat dit niet per 

definitie tot een tariefsverhoging hoeft te leiden. Tot deze verhoging is ook niet 

besloten bij het voorstel voor herinrichting. Een eventuele verhoging zou moeten 

worden bepaald door de systematiek voor het vaststellen van de tarieven. Deze 

systematiek staat momenteel ter discussie. 

Met betrekking tot de financiën betekent dit amendement dat de meeropbrengst, die 

het college verwachtte in de bestuursrapportage 2014 te kunnen melden, zal komen 

te vervallen. 
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MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Belastingverordeningen 2014 Kostendekkendheid 

Ingediend door de heer Van Loenen namens de fracties van PvdA, Bloeiend 

Hillegom, VVD en D66 

 

Tekst motie 

De raad, 
overwegende dat 
- bij de leges door de gemeente Hillegom 100% kostendekkendheid wordt 

gehanteerd; 
- de hoogte van leges en de systematiek van 100% kostendekkendheid regelmatig ter 

discussie staan; 
- een gemeente kan kiezen voor een lager percentage kostendekkendheid; 
- een dergelijke keuze beleidsmatig kan zijn, bijv. het bevorderen van activiteiten, 

het voorkomen van te snelle tariefstijging of het bewust ontzien van een bepaalde 
doelgroep; 

- het college, wegens eerdere toezeggingen, een onderzoek gestart is naar de 
kostendekkendheid van de leges, afvalstoffenheffing/reinigingsrechten, 
rioolrechten en marktgelden, 

van oordeel dat 
- de huidige economische situatie, alsmede de ophanden zijnde transitie van het 

gehele sociale domein mede aanleiding kunnen zijn om de legessystematiek tegen 
het licht te houden; 

- het gestarte onderzoek een goede basis kan zijn om tot debat in de raad te komen, 
gehoord de beraadslaging, 
roept het college op 
- om bij de behandeling van de Kadernota 2015 de raad een discussienotitie voor te 

leggen waarin wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om, gelet op het 
bovenstaande, de legessystematiek aan te passen, alsmede de beleids- en 
financiële keuzes die daaruit voortvloeien, zodat de raad in staat is tijdig 
beleidsmatige keuzes te maken voor de Programmabegroting 2015 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

 


