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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 16 oktober 2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA, vanaf punt 4), A. Heemskerk-Rekké 

(Bloeiend Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. 

Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren T.P. 

Adamse (D66), S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van 

Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. 

Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen 

(Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn (BBH), F.Q.A. van Trigt (CDA) en F.R. 

Vrijburg (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en 

F.J. Roelfsema 

Tevens aanwezig: de heer R. Daalmans, beleidsmedewerker team Maatschappij (bij punt 

11) 

 

Afwezig: de heer A.L.J. Slobbe (BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Vrijburg aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt de agendapunten 11a en 11b toe ter behandeling van voorstellen 

over de Veiligheidsregio en de benoeming van een voorzitter. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Topper spreekt in over de brandweer. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Heusden stelt vragen over de nieuwe brede school. Deze worden 

beantwoord door wethouder Snuif. De wethouder zegt toe toekomstige 

onderwijshuisvestingsprojecten aan de raad voor te leggen. 

De heer Jansen stelt vragen over de brandweer. Burgemeester Broekhuis zegt toe 

een antwoord op de vragen mee te nemen bij beantwoording van de schriftelijke 

vragen van het CDA over dit onderwerp. 

De heer Van Egmond stelt vragen over het groenbeleidsplan. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. De wethouder zegt toe in april-mei 2015 

een voorstel met dekkingsplan over de groenvoorziening aan de raad voor te 

leggen. 

 

5. Vaststellen van verslagen van de uitwisselingsavond van 4 september en 

raadsvergaderingen van 9 oktober 2014 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
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Wethouder Ten Hagen bespreekt enkele punten uit de actielijst. De wethouder 

zegt met betrekking tot de busbaan en het NS-station toe bij 

onderhoudswerkzaamheden verbeteringen voor de bereikbaarheid van het NS-

station mee te nemen. De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

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

De beantwoorde vragen van Bloeiend Hillegom over het bouwplan Ringvaartterrein 

worden voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd. 

 

8. Verordening Jeugdhulp 2015 

Wethouder Roelfsema zegt toe de verordening na een half jaar kwalitatief te 

evalueren. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Inkoop Jeugdhulp 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Beleidsnota Wmo 2015-2016 

Wethouder Roelfsema zegt toe in de eerste raadsvergadering van 2015 een 

voorstel aan de raad voor te leggen over de lokale uitwerking. 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA, Bloeiend Hillegom en VVD 

een amendement in (zie bijlage). 

Mevrouw Van Dijk wijzigt het amendement namens de indieners. 

De raad neemt het amendement aan. Alleen de fractie van CDA is tegen. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

11. Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 

De raad besluit de heer Daalmans toe te laten tot deelname aan de beraadslaging. 

Wethouder Roelfsema trekt namens het college de toevoeging van het addendum 

aan het oorspronkelijke voorstel in. 

 De raad besluit unaniem volgens het oorspronkelijke voorstel. 

 

11a. Zienswijze op 2
e

 wijziging programmabegroting Veiligheidsregio Hollands 

Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11b. Benoeming voorzitter informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten 

De raad benoemt unaniem de heer J.A. van Rijn als voorzitter van informatie- en 

uitwisselingsbijeenkomsten. 

 

12. Hamerstukken: 

12a. 8
e

 wijziging GR Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12b. Controleplan jaarrekening 2014 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12c. Beschikbaar stellen investeringskrediet voor realisatie fietspad Hillegom-

 Bennebroek (F209) 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de raad te informeren of de grond voorlopig in 

gebruik mag worden genomen. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:57 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2014. 

 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  

griffier voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT 1 (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Beleidsnota Wmo 2015-2016 Privacyprotocollen 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA, Bloeiend 

Hillegom en VVD 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 
, met dien verstande dat op pagina 10, aan het 1e actiepunt (Voor 1 januari 2015 
zorgen wij voor duidelijke en transparante privacyprotocollen in het kader van 
informatie-uitwisseling) wordt toegevoegd: 
“, waarin wordt opgenomen dat alleen met toestemming van de cliënt gerichte 
medische vragen aan de behandelaar worden gesteld. Aan cliënten uit de gemeente 
Hillegom zal niet worden gevraagd om een compleet medisch dossier te verstrekken.” 
 
Toelichting: 
Op 17 juli heeft de raad het college met een motie verzocht om onderstaande 
afspraak over privacy in te brengen bij het opstellen van de Wmo-beleidsnota of de 
Wmo-verordening, afhankelijk van waar dit het meest op zijn plaats is: “Alleen met 
toestemming patiënt stellen wij gerichte medische vragen aan de behandelaar. Vanuit 
de Bollenstreekgemeentes zal niet aan de cliënt worden gevraagd om een compleet 
medisch dossier te verstrekken”. 
Zowel in de Wmo-beleidsnota als in de Wmo-verordening komt deze wens van de 
raad niet terug. In de verordening komt het woord privacy niet voor, in de beleidsnota 
staat op p. 10 de volgende tekst over privacy: 
‘Vanuit cliëntperspectief moet de privacy worden beschermd. Duidelijke en 
transparante protocollen zijn daarvoor nodig. Binnen de privacyregelgeving zullen in 
samenspraak met cliënten afspraken worden gemaakt over gegevensoverdracht – in 
het belang van de cliënt.’ 
Door middel van dit amendement geven wij als raad invulling aan de door ons 
gekozen lijn van privacybescherming van cliënten en aansluiting bij de 
privacyprotocollen van medici. 
 

Wijziging t.o.v. versie 1: 

Uit de tekst geschrapt: “uit de gemeente Hillegom”. 


