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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 26 januari 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg 

(VVD), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA, vanaf punt 2) 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), M. Roelofs (BBH) 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 dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom) en J.M.R. Rippner 

(BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur. 

Hij staat kort stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer J. Wotte. 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 12g toe ter behandeling van een nagekomen voorstel. 

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 plannen voor herinrichting van de Meerlaan. 

Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Jansen stelt vragen over inlevering van het verboden bestrijdingsmiddel 

Roundup door agrariërs. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Van Heusden stelt vragen over verbouwingsplannen van het Fioretti-college. 

Deze worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

De heer Van Heusden stelt vragen over de inrichting van de schoolzone in de 

Prinses Irenelaan. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer De Goeij stelt vragen over de beveiliging van gemeentelijke e-mail. Deze 

worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 

De heer De Goeij stelt vragen over de doorstroming van de N207 en N208 richting 

Hillegom-centrum. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Van Egmond stelt vragen over vuurwerkschade. Deze worden beantwoord 

door burgemeester Van Erk. De burgemeester zegt toe een notitie waarin een 

schade-inventarisatie en eventuele maatregelen zijn opgenomen, na behandeling in 

het college aan de raad te sturen. 

De heer Van Egmond stelt vragen over de toegankelijkheid van bushaltes. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. De wethouder zegt toe in de eerste 

helft van 2017 de onvoldoende toegankelijke haltes te inventariseren en subsidie 

aan te vragen voor aanpassing ervan, ter uitvoering van het HVVP. 
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5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissies van 23 en 24 november 

2016 en de raadsvergadering van 8 december 2016 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

De griffier zegt toe na te gaan of de memo ter afhandeling van het actiepunt 

Haven een nieuwe toezegging bevat en zo ja, deze op de actielijst op te nemen. 

 

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

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De raad besluit de brieven van de heer Meulblok (59835/60053) voor 

kennisgeving aan te nemen. De ingekomen stukken zullen voor het overige 

volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

Er zijn nog geen antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen. 

 

8. Inkoop verblijf Licht Verstandelijk Beperkten 2017 en 2018 

Wethouder Snuif zegt toe de raad te informeren zodra de ISD concrete stappen 

heeft gezet met betrekking tot inkoop verblijf Licht Verstandelijk Beperkten en de 

toegang hiertoe. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving 

Mevrouw Hoekstra dient namens de fracties van CDA, D66, BBH en VVD een 

motie in (zie bijlage). 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is tegen. 

 

10. Bouwverordening Hillegom inclusief 14
e

 serie wijzigingen 

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

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

11. Benoeming burgerlid 

De raad benoemt de heer J.E.T. Angevaare unaniem als burgerlid. 

 

12. Hamerstukken: 

12a. Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan Parkeren 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12b. Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hillegom Noord 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12c. Vaststelling bestemmingsplan Lapinenburgstraat 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12d. Vaststelling bestemmingsplan Zandlaan 52 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12e. Managementletter interim-controle accountant 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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12f. Verplaatsing bebouwde-komgrens ten westen van de rotonde 

 Wilhelminalaan/Beeklaan 

 De heer Jansen legt een stemverklaring af. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de heer Jansen is tegen. 

 

12g. Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2017. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving - het 

vervolg 

Ingediend door mevrouw Hoekstra namens de fracties van CDA, D66, BBH en VVD 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- op 26 januari 2017 de Transformatieagenda in de raad wordt besproken; 

- de raad positief is over het verloop van het proces  dat geleid heeft tot de 

Transformatieagenda; 

- een monitor Sociaal Domein voor Hillegom in ontwikkeling is; 

- in mei 2016 een schriftelijke toelichting is gegeven op het starten van de 

consultatierondes Wmo-transformatieagenda, waarin aangegeven wordt dat ook 

het onderwerp Opdrachtgeverschap uitgewerkt wordt, 

van mening dat  

- er vele goede ideeën in de Transformatieagenda staan die nader uitgewerkt 

moeten worden; 

- er momenteel onvoldoende zicht is op activiteiten die in het kader van de Wmo in 

de gemeente Hillegom plaatsvinden; 

- niet alle ideeën tegelijk uitgewerkt kunnen worden;  

- ook het opdrachtgeverschap concreet uitgewerkt dient te worden, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- in het voorjaar 2017 te komen met een oplegnotitie waarin de huidige stand van 

zaken van de verdere uitvoering van de Transformatieagenda in Hillegom wordt 

beschreven; 

- in deze oplegnotitie ook de keuzes, prioriteitstelling en de planning op te nemen;  

- in deze oplegnotitie aan te geven wat het beoogde doel is van de acties, pilots en 

beleidsmaatregelen; 

- in deze oplegnotitie aan te geven wanneer het onderwerp Opdrachtgeverschap 

uitgewerkt wordt; 

- de monitor Sociaal Domein te gebruiken om effecten van de transformatie te 

monitoren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT  (aangenomen) 

Onderwerp: Bouwverordening Hillegom inclusief de 14
de

 serie wijzigingen 

Ingediend door mevrouw Van Dijk (PvdA) 

 

Tekst amendement 

a. Aan besluitpunt 1 toevoegen “met dien verstande dat artikel 1.3 vervalt”; 

b. Besluitpunt 2 schrappen; 

c. In besluitpunt 3 de tekst “incl. kaart” schrappen. 

 

Toelichting 

De kaart riep vragen op over de ligging van de bebouwde-komgrens. Nadere 

bestudering heeft tot de conclusie geleid dat er geen noodzaak is voor het opnemen 

van een definitie voor de bebouwde kom. Artikel 1.3 van de Bouwverordening en de 

bijbehorende kaart kunnen dan ook vervallen. 

 


