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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 14 september 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

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) en M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), 

S. Boschma (D66), , D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), 

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

(BBH), M. Roelofs (BBH) en M.A.M. Sanders (Bloeiend Hillegom)  

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, plaatsvervangend griffier 

 

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

 

Afwezig:  wethouder J.A.J. Verheijen, mevrouw M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren 

J. van Duffelen (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD) en F.R. Vrijburg (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Heemskerk aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda gewijzigd vast. Besloten wordt als agendapunt 9a toe te 

voegen: Beschikbaarstellen van 21.136 euro voor de nationale actie ‘Nederland 

helpt Sint Maarten’. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Wagemans spreekt in over agendapunt 8 (Scenariodiscussie Kulturele Raad) 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 22 juni 2017 en van de 

raadsvergadering van 6 juli 2017 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

Wethouder De Jong zegt toe de raad de planning van de aanpassing van 

onvoldoende toegankelijke bushaltes naar de raad te sturen. 

 

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 

Er zijn nog geen antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen. 

 

8. Scenariodiscussie Kulturele Raad 

Mevrouw Hoekstra dienst dient namens alle fracties een amendement in (zie 

bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan.  
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De raad besluit unaniem volgens geamendeerde conceptbesluit. 

 

9. Startnota gezondheidsbeleid Hillegom 2018-2021 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, PvdA en D66 een 

amendement in (zie bijlage). 

Na discussie wijzigt de heer Boschma het amendement namens de indieners (zie 

bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De heer Van Rijn geeft een stemverklaring. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.  

 

 Mevrouw Heemskerk neemt de voorzittershamer over. 

 

9a  Beschikbaarstellen van 21.136 euro aan de nationale actie ‘Nederland helpt 

  Sint Maarten’. 

De heer Jansen dient een mondeling amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

De heer Van Erk neemt de voorzittershamer over. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10b. Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10c. Aanwijzing accountant 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10d. Bestuursrapportage 2017 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2017. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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AMENDEMENT (aangenomen) 

Onderwerp: Scenariodiscussie Kulturele Raad 

Ingediend door mevrouw Hoekstra namens alle fracties 

 

Tekst amendement 

Beslispunt 4 te vervangen door: 

4. Het college op te dragen in het 4e kwartaal van 2019 de samenwerking met de  

    Stichting Cultuurbeleving Hillegom te evalueren en de uitkomsten van deze 

    evaluatie in januari 2020 voor te leggen aan de raad.  

 

Toelichting: 

Om ook in het seizoen 2020-2021 culturele activiteiten neer te zetten is het 

noodzakelijk om de nieuwe afspraken tijdig te evalueren. Met een evaluatie in Q4 

2019 en de uitkomsten van deze evaluatie aan de raad voor te leggen in januari 2020 

is tijdige duidelijkheid gewaarborgd. 

 

 

AMENDEMENT (aangenomen na wijziging) 

Onderwerp: Startnota gezondheidsbeleid Hillegom 2018-2021 

Ingediend door de heer Van Egmond namen de fracties van GroenLinks, PvdA en 

D66 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 1 toevoegen:  

met dien verstande dat in Hoofdstuk 9 “Stappen in de beleidsvorming en planning”  

tussen de 2 genoemde stappen de volgende stap wordt toegevoegd:   “Na het 

beschikbaar komen van de Gezondheidsmonitor Hillegom 2016 wordt een nota 

Beleidskaders gezondheidsbeleid Hillegom 2018-2021 opgesteld en aan de Raad ter 

vaststelling voorgelegd. Deze nota bevat tevens de uitkomsten van de evaluatie van 

het in de voorgaande periode gevoerde beleid en de door het college daaraan 

verbonden conclusies. Dit beleidskader vormt de basis voor de nota 

gezondheidsbeleid Hillegom 2018-2021.” 

en in de laatste stap “februari 2018” te vervangen door “uiterlijk maart 2018”. 

 

Als beslispunt 2 toevoegen: 

“het college op te dragen om de planning op bovenstaande aan te passen en wel 

zodanig dat de gezondheidsnota Hillegom 2018-2021 uiterlijk in de raadsvergadering 

van maart 2018 kan worden vastgesteld.” 

 

Toelichting: 

De startnota gezondheidsbeleid Hillegom 2018-2021 bevat naast procesmatige 

kaders ook inhoudelijke kaders, maar deze zijn te algemeen om richting te geven aan 

een gezondheidsbeleid dat past bij Hillegom op basis van de resultaten van het tot nu 

toe gevoerde beleid en de huidige bevolkingssamenstelling. Omdat de startnota de 

specifieke, d.w.z. op de Hillegomse situatie gerichte beleidsuitgangspunten ontbeert, 

wil de raad deze alsnog vaststellen alvorens te komen tot een uitgewerkt 

gezondheidsbeleid voor de komende jaren. 

 

Aangebrachte wijziging: 

De tekst onder ‘Aan beslispunt 1 toevoegen’ vervangen door: 

met dien verstande dat in hoofdstuk 9 ‘Stappen in de beleidsvorming en planning’ 

tussen de 2 genoemde stappen de volgende stap wordt toegevoegd: ‘Na het 

beschikbaar komen van de Gezondheidsmonitor Hillegom 2016 wordt deze, in 

samenhang met de uitkomsten van de evaluatie van het in de voorgaande periode 

gevoerde beleid en de door het college daaraan verbonden conclusies, ter informatie 

aan de commissie voorgelegd. In de laatste stap wordt ‘februari 2018’ vervangen 

door ‘uiterlijk maart 2018’; 
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AMENDEMENT (aangenomen) 

Onderwerp: Beschikbaarstellen van 21.136 euro aan de nationale actie 

‘Nederland helpt Sint Maarten’ 

Ingediend door de heer Jansen namens Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Beslispunt 2 te vervangen door: 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van de post onvoorzien.  

 

 


