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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 10 november 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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

C.J. Hoekstra (CDA), 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), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn (BBH), 

M. Roelofs (BBH, vanaf punt 5) en F.R. Vrijburg (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren A. de Jong, F.Q.A. van Trigt en J.A.J. 

Verheijen 

 

Afwezig: de heer A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer De Goeij aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Op voorstel van de voorzitter verdaagt de raad agendapunt 10d (Bestemmingsplan 

Nieuweweg 2).  

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Jansen stelt vragen over de brug over de Ringvaart (Hillegommerbrug). Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De wethouder zegt toe de raad te informeren over het onderzoek naar maatregelen 

voor verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming aldaar en zo nodig met 

de raad over eventuele maatregelen te overleggen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 28 en 29 september en 

11 oktober 2016 en de raadsvergadering van 13 oktober 2016 

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.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 
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8. Begrotingswijzigingen 2016-II en 2017-I  ISD Bollenstreek 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA een 

amendement in (zie bijlage). 

Mevrouw Van Dijk dient namens alle fracties een motie in (zie bijlage). 

De raad verwerpt het amendement. De fracties van PvdA, GroenLinks en CDA zijn 

vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

9. Aankoop Leidsestraat 1f 

Wethouder De Jong zegt toe in de eerste helft van 2017 met een plan te komen voor 

de herinrichting van het kruispunt Leidsestraat-Olympiaweg. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Reglement van orde voor de gemeenteraad 2016  

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10b. Verordening op de raadscommissie 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10c. Belastingverordeningen 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10d. Bestemmingsplan Nieuweweg 2 (onder voorbehoud) 

Dit agendapunt is verdaagd naar een volgende vergadering. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2016. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (verworpen) 

Onderwerp: Begrotingswijziging 2016-II en begrotingswijziging 2017-I 

ISD Bollenstreek 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA 

 

Tekst amendement 

Besluitpunt 2 te wijzigen in 

“Het voordelige bedrag van € 651.000,-, voortkomend uit de begrotingswijziging 2016-

II, te storten in de reserve sociaal domein en het plafond van de reserve daartoe te 

verhogen met € 484.000,- ” 

 

Toelichting 

Wij vinden om vier redenen dat het geld dat terugvloeit van de ISD beschikbaar moet 

blijven voor het sociaal domein. 

1. Dit geld is bestemd om te besteden aan de meest kwetsbare groepen. Wij willen het 

dan ook beschikbaar houden voor deze kwetsbare groepen. Door het bedrag in de 

post Onvoorzien of algemene reserve te storten is het niet meer gelabeld voor de 

kwetsbare groepen. 

2. De begroting van de ISD voor 2017 kent een fors negatief saldo. Hoewel wij ermee 

kunnen instemmen om dit nóg niet te verwerken in onze begroting, vinden wij het 

wel verstandig en wenselijk om het overschot van 2016 mede hiervoor beschikbaar 

te houden. Dit kan niet door het in de post Onvoorzien te storten, zoals het college 

voorstelt. 

3. Bovendien zijn er ook in 2016 nog veel onzekerheden met betrekking tot de kosten 

van het gehele sociaal domein. 

4. Ten slotte is de bovengrens van €1,2 miljoen afgesproken in de tijd dat de reserve 

sociaal domein nog reserve Wmo heette en daarmee slechts risico’s hoefde op te 

vangen in een deel van het sociaal domein. 

 

Om te voorkomen dat dit plafond van €1,2 miljoen (tijdelijk) overschreden wordt, 

stellen wij voor het plafond met de nu benodigde ruimte te verhogen. 

 

 

 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Begrotingswijziging 2016 - II en begrotingswijziging 2017 - I  

ISD Bollenstreek – Ondersteuning kwetsbare groepen 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens alle fracties 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de begrotingswijziging 2016 – II een voordelig saldo van totaal € 651.000 laat zien;  

- een groot deel van dit voordelig saldo is ontstaan door onderbenutting van 

begeleiding in de WMO; 

- veel ondersteuning wordt geboden door vele organisaties in de regio aan 

verschillende doelgroepen om mensen te ondersteunen in hun weg naar duurzame 

participatie; 

- er al veel initiatieven in de regio gaande zijn voor kwetsbare groepen, zoals mensen 

met langdurige bijstand, mensen met een beperking, vroegtijdig schoolverlaters etc.; 

- er op dit moment geen totaaloverzicht is van doelgroepen en de ondersteuning 

daarvoor in de verschillende domeinen, denk servicepunt werk, zorginstellingen, 

vrijwilligersorganisaties e.a., 

van mening dat 

 het project ‘extra begeleiding voor statushouders’ ons erg aanspreekt; 
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 het belangrijk is om mensen indien nodig ondersteuning te bieden naar duurzame 

participatie in de samenleving, bij voorkeur naar werk; 

 begeleiding een vorm van ondersteuning naar of naast werk kan zijn; 

 de financiële ontschotting van de sociale domeinen ook in de praktijk vorm moet 

krijgen; 

 het nodig is om goed inzicht te hebben in eventuele hiaten in de initiatieven voor 

kwetsbare groepen om te kunnen bepalen of er groepen zijn die tussen wal en schip 

vallen, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- te onderzoeken voor welke kwetsbare doelgroepen een aanvullend aanbod een 

impuls kan geven naar duurzame participatie; 

- hiervoor een domeinoverstijgende inventarisatie te maken van de ondersteuning die 

aan deze kwetsbare groepen wordt geboden, waarbij in ieder geval de groep 

jongeren met een beperking / voormalig Wajong goed in kaart wordt gebracht; 

- op basis van de inventarisatie aan te geven of en zo ja welke extra maatregelen 

ondersteunend kunnen zijn; 

- de raad in de eerste helft van 2017 te informeren over de uitkomsten van de 

inventarisatie en daarbij mogelijkheden voor een vervolgproject aan te geven 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


