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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 12 november 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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

Hillegom), J.M.R. Rippner (BBH) 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), A.L.J. Slobbe (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 

 

Afwezig: de dames J.A. Ringelberg (VVD) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van Egmond 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 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over huisvesting seizoenarbeiders. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 1 en 14 oktober en de 

raadsvergadering van 29 oktober 2015 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en 

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

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

Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen. 

 

8. Voorbereidingskrediet Centrumontwikkeling Hillegom 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

Mevrouw Van Dijk (PvdA) dient een amendement in (zie bijlage). 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en PvdA motie 1 in 

(zie bijlage). 

De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, GroenLinks en 

VVD motie 2 in (zie bijlage). 

Na discussie wijzigt mevrouw Van Dijk het amendement. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de raad te informeren over de beschikbaarheid van 

de buurtauto voor raadsleden. 

 

De raad neemt het gewijzigde amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

De raad neemt motie 1 en 2 unaniem aan. 

 

10. 7e wijziging Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

De burgemeester draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend 

voorzitter, de heer Van Heusden. 

Op suggestie van de heer Van Erk stelt de voorzitter voor een gewijzigd 

conceptbesluit te behandelen. Het tweede besluitpunt wordt vervangen door:  

2. Een lid van het college en een (nog te kiezen) raadslid te benoemen als 

leden van het AB namens Hillegom. 

De raad stemt hiermee unaniem in. 

 

De heer Van Trigt dient namens de fracties van CDA, GroenLinks en D66 een 

amendement in (zie bijlage). 

De heer Van Rijn legt een stemverklaring af. 

Bij hoofdelijke stemming over het amendement staken de stemmen (8-8). 

De raadsleden van CDA, GroenLinks, D66 en Bloeiend Hillegom zijn vóór. 

De raadsleden van PvdA, VVD en BBH zijn tegen. 

De heer Van Rijn is tijdens de stemming afwezig. 

 

Het nemen van een beslissing wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 

 

De heer Van Heusden draagt het voorzitterschap over aan de burgemeester. 

 

11. Belastingverordeningen 2016 

Mevrouw Van Dijk (PvdA) dient een amendement in (zie bijlage). 
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De raad verwerpt het amendement. 

De fracties van PvdA en GroenLinks zijn vóór, de overige fracties zijn tegen. 

Mevrouw Heemskerk is tijdens de stemming afwezig. 

 

Mevrouw Van Dijk en de heer Van Egmond leggen een stemverklaring af. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Begrotingswijziging 2015-III en 2016-I van de ISD Bollenstreek 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13. Hamerstukken: 

13a. Vaststelling bestemmingsplan Weeresteinstraat 160 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13b. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13c. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13d. Herziene begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 

 Bollenstreek 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13e. Subsidies voor groen langs de N208 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:48 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2015. 

 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014  Aanbevelingen 

Ingediend door mevrouw Van Dijk (PvdA) 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 1 toe te voegen: en de hierin genoemde aanbevelingen over te nemen. 

 

Toelichting 

Er wordt in het raadsvoorstel alleen een procedureafspraak gemaakt, namelijk dat er 

doelstellingen voor duurzaamheid in de omgevingsvisie komen. Wij willen op deze 

plek alvast wat meer richting geven aan dit proces en zo ook deze evaluatie in beeld 

houden. 

Het betreft, samengevat, onderstaande aanbevelingen:  

1. Maak duidelijk onderscheid tussen het wettelijk kader en de bovenwettelijke 

ambities. 

2. Laat duurzame projecten zien en zorg dat de voorbeeldfunctie uitgedragen 

wordt. 

3. Breng de duurzame doelstellingen van de gemeente Hillegom in kaart en 

formuleer ze in de nieuwe Omgevingsvisie. Vervolgens kan hiervoor een 

uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld worden. 

4. Betrek inwoners, bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling van het duurzame 

beleid. Door vervolgens actief te faciliteren en stimuleren ontstaat een gemeente-

breed gedragen duurzaamheidsbeleid en -gevoel.  

5. Maak doelstellingen op projectniveau meetbaar. (hiervoor worden laagdrempelige 

tools aangedragen). 

6. Stel een duurzaamheidscoördinator aan. 

 

Aangebrachte wijziging 

- Het amendement geheel vervangen door: 

Als beslispunt 3 toe te voegen “3. Het college op te dragen de aanbevelingen 4.1 

tot en met 4.5 nadrukkelijk te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie 

en hierover aan de raad terug te rapporteren.” 

- In de toelichting punt 6 te schrappen. 

MOTIE 1  (aangenomen) 

Onderwerp: Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014  Verbinding N205 – N206 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en PvdA. 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 
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- dat in het evaluatierapport, in de 2e alinea onder 2.3.2. Duurzame inrichting, 

Verkeersdoorstroming op pagina 13, staat: “Ook door de voorziene woningbouw 

in de Bollenstreek, Haarlemmermeer en stadsregio Amsterdam en het oplossen 

van knelpunten in Zuid-Kennemerland en de passages over de Ringvaart is de 

aanleg van de verbinding tussen de N205 en N206 een belangrijke schakel voor 

de toekomstige verkeersdoorstroming van de regio.” 

- dat de raad in juli 2013 een door het college ingediende zienswijze heeft 

bekrachtigd inzake de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg waarin 

aan de MKBA- en/of MER-studie een aantal voorwaarden worden gesteld, 

waaronder het hierin meenemen van nut en noodzaak, 

gehoord de beraadslaging, 

spreekt uit 

- dat de bovenstaande passage in het evaluatierapport niet in overeenstemming is 

met de ingediende zienswijze, die de raad nog steeds volledig onderschrijft  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

MOTIE 2  (aangenomen) 

Onderwerp: Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014  Inkoopbeleid 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend hillegom, GroenLinks 

en VVD. 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in de duurzaamheidsagenda staat beschreven dat de gemeente ernaar streeft om 

in 2015 100% duurzaam in te kopen op alle gebieden; 

- de evaluatierapportage meldt dat er verbeteringsslagen mogelijk zijn op het 

inkoopbeleid van de gemeente en dat er meer gestuurd kan worden op 

duurzaamheid; 

- de evaluatie tevens vermeldt dat hierop vanuit de Stichting RIJK niet wordt 

gestuurd als hiervoor geen nadere kaders worden gegeven vanuit de gemeente, 

van oordeel dat  

- de ambitie om 100% duurzaam in te kopen spoedig met meer sturende 

opdrachten vanuit het college dient te worden doorgezet naar de inkopers, 

gehoord de beraadslaging, 

draagt het college op 

- specifieke duurzaamheidseisen op te nemen in inkoopopdrachten via de Stichting 

RIJK 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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AMENDEMENT  (besluit uitgesteld wegens staken stemmen) 

Onderwerp: 7e wijziging gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Holland 

Rijnland 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, GroenLinks en D66 

 

Tekst amendement 

De tekst bij beslispunt 2 te vervangen door de volgende tekst: Vanaf 1 januari 2016 

twee (nog te kiezen) raadsleden te benoemen in het algemeen bestuur van Holland 

Rijnland. 

 

Toelichting 

Er zijn meerdere redenen om twee raadsleden in het algemeen bestuur van Holland 

Rijnland te benoemen: 

1. De gemeenteraad heeft al eerder aangegeven het belangrijk te vinden zijn 

volksvertegenwoordigende rol te kunnen uitoefenen en daarom 

vertegenwoordigd te willen zijn in het algemeen bestuur van Holland Rijnland. Op 

deze manier kan de gemeenteraad bij deze vorm van verlengd lokaal bestuur zijn 

kaderstellende en controlerende taken, beter dan in het verleden, uitoefenen. De 

democratische legitimatie wordt hierdoor bevorderd; 

2. De volksvertegenwoordigende taken waaronder kaderstelling en controle zoals 

genoemd bij 1. zijn taken die naar onze mening bij de gemeenteraad horen; 

3. Twee gemeenteraadsleden kunnen elkaar ondersteunen en wanneer één van de 

twee onverhoopt niet bij een vergadering van het algemeen bestuur aanwezig kan 

zijn blijft de gemeenteraad toch door het andere gemeenteraadslid 

vertegenwoordigd; 

4. Het benoemen van twee gemeenteraadsleden in het algemeen bestuur van 

Holland Rijnland verhoogt de betrokkenheid van de gemeenteraad bij Holland 

Rijnland. 

Een aandachtspunt bij bovenstaande is dat er een vorm gezocht moet worden 

waarmee de gemeenteraad en zijn vertegenwoordigers goede afstemming met elkaar 

bereiken over de zaken die in Holland Rijnland-verband aan de orde zijn. Wanneer 

hier een goede vorm voor gevonden wordt kan dit tevens weer de betrokkenheid van 

de gemeenteraad bij Holland Rijnland verhogen. 

 

 

AMENDEMENT  (verworpen)   

Onderwerp: Belastingverordeningen 

Ingediend door mevrouw Van Dijk (PvdA) 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen: met dien verstande dat in de Verordening op de 

heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2016 artikel 4 (Vrijstellingen) lid 

8 en 9 vervallen en in de bijbehorende tarieventabel hoofdstuk 5 (Gebruik openbaar 

gemeentewater) vervalt. De inkomstenverlaging wordt gedekt uit de algemene reserve. 
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Toelichting 

Wij vinden dat momenteel bij het innen van belasting op het gebruik van openbaar 

gemeentewater het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. Het gelijkheidsbeginsel 

stimuleert dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. 

De gemeente heft alleen belasting van booteigenaren die zelf aangeven dat ze in de 

haven liggen. Wethouder De Jong heeft aangegeven dat er niemand rondloopt die 

kijkt of een boot er ligt en hoe lang die daar ligt. Ongeveer 40% van de booteigenaren 

betaalt op dit moment geen belasting op het gebruik van openbaar gemeentewater. 

Dat betekent dat wie zich wel meldt, gestraft wordt voor zijn eerlijkheid. 


