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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 11 juni 2015 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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

Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH, vanaf punt 5), 

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, vanaf 

punt 6b), 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, vanaf punt 6a), 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 (vanaf punt 6a), de heren I.A.M. ten Hagen 

(vanaf punt 5), A. de Jong en F.J. Roelfsema 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 14:00 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 7 toe ter behandeling van een motie van de fractie 

van Bloeiend Hillegom. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Programmarekening 2014 

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

De raad verwerpt het amendement. De fracties van BBH en CDA zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

6. Kadernota 2016 

 a. Algemene beschouwingen van de raadsfracties 

De fractievoorzitters spreken hun algemene beschouwingen uit. 

 

Reacties van de fracties op deze beschouwingen. 

 

Reactie van het college. 

Wethouder Roelfsema zegt toe voor sport- en gezondheidsbeleid twee aparte 

nota’s op te stellen. 

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 
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Wethouder Roelfsema zegt toe na intern overleg terug te komen op de suggesties 

voor een ‘blijversfonds’, waarmee ouderen langer in hun woning kunnen blijven 

wonen. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de planning voor de Woonvisie aan de raad toe te 

sturen of de raad te informeren wanneer deze beschikbaar komt. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 18:11 uur. 

De voorzitter heropent de vergadering om 19.30 uur 

 

b. Bespreking van amendementen en moties bij de Kadernota 2016 

 (voor amendementen en moties zie bijlage) 

 

Samenvatting - Ombuigingspakket 

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

Hillegom amendement 1 in. 

 

Programma 1 Ruimte 

De heer Adamse dient namens de fractie van D66 motie 1 in.  

Mevrouw Rippner dient namens de fracties van BBH, GroenLinks, PvdA, D66 en 

CDA motie 2 in. 

Mevrouw Heemskerk dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom amendement 2 

in. 

 

Programma 4 Beheer en onderhoud openbare ruimte 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom motie 3 in. 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66 en VVD amendement 3 in. 

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

amendement 4 in. 

 

Programma 5 Inwoner en bestuur 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en Bloeiend 

Hillegom motie 4 in. 

 

Financiële begroting 

Mevrouw Ringelberg dient namens de fracties van VVD, D66, CDA en BBH motie 5 

in. 

 

Burgemeester Van Erk zegt toe het overzicht urenbesteding Boa’s eerste kwartaal 

2015 aan de raad toe te sturen. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de evaluatie van de Duurzaamheidsprijs aan de 

raad toe te sturen zodra deze beschikbaar is. 

Wethouder De Jong zegt toe het Baggerplan ter informatie naar de raad te sturen. 

 

De heer Van Egmond trekt namens de indieners amendement 1 in. 

Mevrouw Heemskerk trekt namens de indieners amendement 2 in. 

Mevrouw Ringelberg wijzigt namens de indieners amendement 3. 

De heer Jansen trekt namens de indieners amendement 4 in. 

 

 Stemmingen over amendementen op de Kadernota 2016 

De raad verwerpt het gewijzigde amendement 3. De fracties van CDA, GroenLinks 

en BBH zijn tegen, de overige fracties zijn vóór. 

 
 Stemming over de Kadernota 2016 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 Stemmingen over de moties bij de kadernota 2016 

De heer Adamse houdt namens de indieners motie 1 aan. 

De raad neemt motie 2 aan. Alleen de fractie van VVD is tegen. 
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De heren De Goeij en Van Egmond leggen een stemverklaring af over motie 3. 

De raad verwerpt motie 3. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is vóór. 

Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af over motie 4. 

De raad verwerpt motie 4. De fracties van D66, CDA en BBH zijn tegen, de overige 

fracties zijn vóór. 

De heer Van Egmond legt een stemverklaring af over motie 5. 

De raad neemt motie 5 aan. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

 

7. Motie Naronalaan 

Mevrouw Heemskerk dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een motie in 

(zie bijlage). 

Na discussie trekt mevrouw Heemskerk namens de indieners de motie in. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:56 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2015. 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT (verworpen)   

Onderwerp: Programmarekening 2014, Oormerk Ontsluiting treinstation/ 

verbetermaatregelen buslijn 

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

Hillegom en GroenLinks 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 4 toevoegen: 

met dien verstande dat het te oormerken bedrag van € 715.000 voor ‘Ontsluiting 

treinstation / verbeteringsmaatregelen buslijn’ met € 300.000 wordt verlaagd. 

 

Toelichting 

In de raadsvergadering van 26 maart 2014 is € 715.000 gereserveerd voor het 

realiseren van een keerlus voor bussen (€ 400.000) en voor het nemen van 

maatregelen om bussen sneller door te kunnen laten rijden tussen station Hillegom 

en station Nieuw Vennep (€ 315.000). In deze programmarekening vraagt het college 

ons het totale bedrag van € 715.000 te oormerken voor werkzaamheden in 2015. 

Echter, volgens het onderliggende rapport van TransTec van juni 2013 is slechts 

maximaal € 15.000 nodig voor doorstroommaatregelen in Hillegom: 

Kruispunt Pastoorslaan - Weeresteinstraat (N208) - Weerlaan  

Kosten:  Voor een basiseenheid KAR (Korte Afstand Radio, systeem waarmee 

verkeerslichten kunnen worden beïnvloed) moet rekening worden 

gehouden met € 5.000,- tot € 15.000,-, afhankelijk van de noodzakelijke 

aanpassingen.  

Aansluiting Leidsestraat (N208) – Olympiaweg  

Voorstel:  Geen extra maatregelen voorzien.  

Kosten:  Geen kosten specifiek voor de afwikkeling van de bussen.  

Wegvak Meerlaan (Olympiaweg - Hillegommerdijk)  

Voorstel:  Inzetten op verbetering van de verkeersafwikkeling ter plaatse van de 

brug en de aansluiting op de Hillegommerdijk.  

Kosten:  Geen kosten specifiek voor de afwikkeling van de bussen.  

 

Wethouder Ten Hagen heeft tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 

26 maart 2014 aangegeven dat het raadsvoorstel had moeten worden gecorrigeerd 

naar een lager bedrag (rond 1 uur 44 terug te luisteren).  

Aangezien nu wederom wordt gevraagd om € 715.000 te oormerken, stellen wij met 

dit amendement voor om alsnog de destijds door de wethouder genoemde correctie 

door te voeren. 

 

 

AMENDEMENT 1 (verworpen)   

Onderwerp: Kadernota, Samenvatting - Ombuigingspakket, schrappen diverse 

personele uitbreidingen (Boa’s) 

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

Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Het conceptbesluit als volgt aan te vullen : 

, met dien verstande dat 

- de extra capaciteit Boa’s niet wordt geschrapt voor het jaar 2016; 

- dekking te vinden vanuit de Nuon-reserve. 

 

Toelichting 

In de kadernota 2015 is deze extra Boa-capaciteit als volgt gemotiveerd : 

“Er komt steeds meer op onze Boa’s af. Het gaat om rijkstaken zoals de Drank- en 

Horecawet en om taken die de politie langzamerhand gaat afstoten naar de 
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gemeente. Ook zijn er politieke wensen geuit waarvoor Boa-capaciteit nodig is, zoals 

het handhaven op honden, de aanwezigheid tijdens evenementen en het werken 

buiten de normale werkuren. 

Het effect is dat we onze wettelijke taken op voldoende niveau uit kunnen voeren.” 

Met het schrappen van deze extra capaciteit wordt het dus moeilijk of zelfs 

onmogelijk om onze wettelijke taken op voldoende niveau uit te voeren. 

Daarnaast is onlangs duidelijk geworden dat de handhaving in de Vosse- en 

Weerlanerpolder ernstig te wensen overlaat. Als oorzaak hiervan is o.a. aangevoerd 

dat de Boa-capaciteit onvoldoende is. Met de extra Boa-capaciteit wordt deze oorzaak 

geheel of gedeeltelijke weggenomen en wordt een voorwaarde geschapen voor een 

betere handhaving in dit kwetsbare gebied.  

Deze “project-Boa” in te zetten op handhaving Hoofdstraat, Vosse- en 

Weerlanerpolder, hondenbeleid. 

 

 

MOTIE 1 (aangehouden)   

Onderwerp: Kadernota 2016, Prg 1 – Ontwikkeling Hillegom-Noord 

Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- er binnen de gemeente Hillegom een groot aantal woningbouwplannen in 

ontwikkeling zijn; 

- deze woningbouwplannen zullen worden gerealiseerd op locaties, die eigendom 

zijn van projectontwikkelaars; 

- de gronden in Hillegom-Noord, de voormalige voetbalvelden van Sizo, in 

eigendom zijn van de gemeente Hillegom; 

- er vooralsnog geen plannen zijn om in de komende jaren tot bebouwing van dit 

terrein over te gaan; 

- dit betekent dat een te verwachten voordelig exploitatieresultaat op dit gebied 

niet in deze raadsperiode zal worden gerealiseerd; 

- de gemeente Hillegom de mogelijkheid heeft om een eigen invulling te geven aan 

het gebied; 

- Hillegom te maken heeft met een relatief sterk vergrijzende bevolking, 

van mening zijnde 

- dat aan de ontwikkeling van dit gebied een hogere prioriteit moet worden 

gegeven; 

- dat op die locatie sprake zou moeten zijn van gedifferentieerde woningbouw; 

- dat daarbij voorrang moet worden gegeven aan particulier opdrachtgeverschap 

binnen welstandsarme kaders; 

- dat er naar gestreefd dient te worden om ter plaatse te komen tot de bouw van 

energieneutrale woningen; 

- dat deze inrichting van het gebied zal leiden tot een aantrekkelijke wijk, die een 

aanwinst zal zijn voor Hillegom en de vitaliteit van het dorp kan bevorderen, 

gehoord de beraadslaging, 

draagt het college op 

- te onderzoeken of het mogelijk is om de ontwikkeling van Hillegom-Noord te 

versnellen; 

- hierbij ook (markt)partijen en particulieren uit te nodigen om met voorstellen te 

komen voor een creatieve invulling van dit gebied, zoals hierboven is aangegeven 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 2 (aangenomen)   

Onderwerp: Kadernota 2016, Prg 1 - Duurzaamheidslening 

Ingediend door mevrouw Rippner namens de fracties van BBH, GroenLinks, PvdA, 

D66 en CDA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat de gemeente een hoog ambitieniveau nastreeft als het gaat om 

duurzaamheid; 

- dat de gemeente Hillegom op de lokale duurzaamheidsmeter vooralsnog een 

bescheiden positie inneemt; 

- dat het daarom van belang is dat de gemeente Hillegom initiatieven neemt om 

duurzame ontwikkeling te stimuleren; 

- dat in dat kader de gemeente Hillegom investeringen in energiebesparende 

maatregelen zou kunnen faciliteren; 

- dat er in diverse gemeenten, zoals Teylingen, al goede ervaringen zijn opgedaan 

met duurzaamheidsleningen die particulieren de mogelijkheid bieden om met een 

aantrekkelijke rentekorting energiebesparende maatregelen te financieren; 

- dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van de Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting (SVh); 

- dat de aflossingen op de duurzaamheidsleningen opnieuw kunnen worden 

ingezet (revolving fund) voor energiebesparing en dat hiermee gegarandeerd is 

dat er voor een langere tijd geld beschikbaar is voor energiebesparing, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- de mogelijkheden te onderzoeken tot instelling van een Duurzaamheidfonds van 

waaruit leningen worden verstrekt aan particuliere woningbezitters voor het 

treffen van energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen aan woningen 

binnen de gemeente Hillegom; 

- de raad te informeren over de resultaten, op een zodanig tijdstip dat eventueel 

een duurzaamheidsfonds met ingang van 2016 kan worden ingesteld 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

AMENDEMENT 2 (ingetrokken)   

Onderwerp: Kadernota, Prg.1 - Duurzaamheidsprijs 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen : 

, met dien verstande dat op blz. 10, onder Prestatieveld 1.5 Milieu, de tekst “We voeren 

bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016.” wordt 

vervangen door: 

“De gemeentelijke bijdrage aan de duurzaamheidsprijs willen wij stopzetten. De prijs 

draagt te weinig bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling. De 

verantwoordelijkheid voor duurzame bedrijfsvoering ligt ook op de eerste plaats bij de 

bedrijven zelf. Het vrijkomende bedrag van € 7.500,- wordt ingezet voor het 

prestatieveld Economie en bedrijvigheid, ter stimulering van toeristische activiteiten in 

Hillegom.” 

 

Toelichting 

De duurzaamheidsprijs is ingevoerd om bedrijven te stimuleren zo duurzaam 

mogelijke te ondernemen. De prijs was regionaal van opzet, maar inmiddels zijn er al 

meer gemeenten die afhaken voor dit initiatief. Uit ervaring is gebleken dat het doel 

van het instellen van deze prijs niet gehaald wordt. Bovendien nemen bedrijven zelf 

de verantwoordelijkheid om duurzaam in hun bedrijf te werk te gaan.  

Nu de gemeente moet bezuinigen, kan onze bijdrage beter ingezet worden voor 

directe toeristische activiteiten, ter versterking van Hillegom. 
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MOTIE 3 (verworpen)   

Onderwerp: Kadernota 2016, Prg 4 – Openbare verlichting 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de programmabegroting 2014 voor de doorgaande wegen uitging van een 100% 

werkende openbare verlichting; 

- al jaren vanuit de veiligheidsmonitor aanbevolen wordt om de criminaliteit te 

bestrijden door zoveel als mogelijk is donkere plaatsen te voorkomen; 

- het onderhoud nu alleen bestaat uit het planmatig vervangen van de lichtbronnen 

en armaturen; 

- er de afgelopen periode meerdere grote verlichtingstoringen zijn geweest die 

hele straten c.q. wijken in het donker hebben gezet; 

- er uit de beantwoording van vragen over de Programmarekening 2014 is gebleken 

dat er in het geheel geen controles zijn geweest gericht op het functioneren van 

verlichting zonder dat er een klacht was; 

- de rekening van netbeheerder Liander aan de gemeente gebaseerd wordt op 

berekening van geïnstalleerd vermogen en niet op metingen van verbruikt 

vermogen; 

- het college op 12 december 2013, naar aanleiding van een motie van Bloeiend 

Hillegom en VVD, heeft toegezegd met netbeheerder Liander in gesprek te gaan 

om een maximum aantal storingen overeen te komen; 

- de raad niet over de uitkomsten van dit overleg is geïnformeerd, maar, naar nu 

blijkt, een dergelijk contract niet kon worden afgesloten, 

van oordeel dat  

- de veiligheid vereist dat de openbare verlichting goed functioneert; 

- naast incidenteel vervangen ook andere preventieve controles noodzakelijk zijn 

om adequaat functioneren van de openbare verlichting te borgen; 

- alle openbare plaatsen adequate, het liefste duurzame  verlichting verdienen, 

gehoord de beraadslaging, 

draagt het college op 

- het controleren en functioneren van de verlichting conform het beleidsplan 

openbare verlichting 2011 – 2021 beter te borgen; 

- ervoor te zorgen dat bij vervanging van verlichtingsarmaturen direct duurzame 

types worden teruggeplaatst; 

- de raad te informeren over de stappen die daartoe worden genomen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT 3 (verworpen na wijziging)   

Onderwerp: Kadernota, Prg.4 – Groen, onttrekking aan Nuon-reserve 

Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66 en VVD 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen:  

met dien verstande dat 

- op blz. 14 onder het kopje Prestatieveld 4.2 Groen, bij Dekking, de tekst “Nuon 

reserve” wordt vervangen door: “de dekking wordt geregeld bij de besluitvorming 

over de afzonderlijke projecten. Het college zal voorstellen hiervoor de Nuon-

reserve aan te wenden.” 

in tabel 23 (blz. 29) onder punt 4.2 in 2016 geen bedrag wordt opgenomen voor het 

opwaarderen van groen. Ook de onttrekking aan de Nuon-reserve van € 1,5 miljoen in 

de laatste regel onder ADM vervalt. 
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Toelichting 

Bij de vaststelling van het Groenbeleidsplan is besloten dat er voor het investeren in 

het opwaarderen van groen (inclusief burgerinitiatieven) en herinrichten van parken, 

een totaal bedrag van € 1,5 miljoen zou worden onttrokken aan de Nuon-reserve. Het 

college heeft aangegeven dat alle plannen vooraf ter besluitvorming aan de Raad 

zullen worden voorgelegd. Het komt ons dan ook prematuur voor om de het totale 

bedrag van de te verwachten investeringen in de exploitatie 2016 op te nemen. 

 Het ligt verder niet in de lijn der verwachtingen dat alle groenprojecten in 2016 

zullen worden gerealiseerd.  

Conform de besluitvorming ligt het meer in de rede om een afzonderlijke reserve 

“Opwaarderen groen” te vormen, waaruit in de loop van de jaren dan de projecten 

kunnen worden gedekt.  

In het kader van het budgetrecht van de Raad, komt het ons gewenst voor dat bij de 

besluitvorming in de Raad over de individuele projecten de dekking uit deze reserve 

aan de orde komt.  

 

Aangebrachte wijziging: 

De tekst onder het tweede aandachtstreepje vervangen door: 

- in tabel 23 (blz. 29) onder punt 4.2 in 2016 een bedrag wordt opgenomen van 

€ 500.000 voor het opwaarderen van groen. De onttrekking aan de Nuon-reserve 

in de laatste regel onder ADM bedraagt € 500.000. 

 

 

AMENDEMENT 4 (ingetrokken)   

Onderwerp: Kadernota, Prg.4 – Onderhoud watergangen 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen : 

,met dien verstande dat op blz. 14 onder Onderhoud watergangen het bedrag van 

€ 95.000 wordt verlaagd naar € 35.000 en het verschil ten gunste wordt gebracht van 

het begrotingsaldo. 

 

Toelichting 

Uit de beantwoording van onze technische vragen bij deze kadernota is gebleken dat 

het bedrag van € 95.000 gebaseerd is op afvoer en verwerking van bagger buiten de 

gemeente. Het is echter ook mogelijk de bagger in Hillegom op te slaan en te 

verwerken. Dit is goedkoper en ook duurzamer.  

Naar aanleiding van een vraag van Bloeiend Hillegom in het vragenkwartier van de 

raad van 7 november 2013 heeft het college toegezegd deze laatstgenoemde 

werkwijze indien mogelijk toe te passen. 

Hiermee kan naar verwachting € 60.000 worden bespaard. Deze verwachting is 

gebaseerd op ervaringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij stellen dan 

ook voor de Kadernota hierop aan te passen door minder voor het onderhoud 

watergangen te begroten. 
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MOTIE 4 (verworpen)   

Onderwerp: Kadernota 2016, Prg 5 – Verankering van de beleidsvoornemens inzake 

burgerparticipatie in de werkwijze van de gemeente 

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

Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de coalitie en het college in respectievelijk het bestuursakkoord en het 

collegewerkprogramma aangeven ruimte te willen creëren voor maatschappelijke 

initiatieven, te willen luisteren naar onze inwoners en hen de ruimte te geven om 

samen met de gemeente zaken op te pakken; 

- hierin ook wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar een vergroting van de 

betrokkenheid van onze inwoners op tal van gemeentelijke terreinen; 

- deze beleidsvoornemens goed aansluiten op de veranderingen in de samenleving, 

als onderdeel waarvan burgers steeds vaker initiatieven nemen, daarmee 

betrokkenheid tonen en een overheid verwachten die hen als volwaardig 

gesprekspartner behandelt; 

- het communicatiebeleidsplan de handvatten aanreikt voor de praktische uitvoering 

van deze beleidsvoornemens; 

- ook in Hillegom inwoners vaker initiatieven nemen en betrokkenheid tonen, vooral, 

maar niet uitsluitend, waar het gaat om de inrichting van hun directe 

leefomgeving, 

van mening dat 

- het overleg met inwoners over initiatieven, verbeteringsvoorstellen etc. nu 

regelmatig plaatsvindt in een conflictsfeer, die in zijn algemeenheid slecht is voor 

de relatie tussen de gemeente en zijn inwoners en de realisatie van het hiervoor 

genoemde beleid in de weg staat; 

- de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in het scheppen van de 

voorwaarden waaronder inwoners zich betrokken voelen en daadwerkelijk een 

bijdrage kunnen leveren aan hun eigen leefomgeving en die van medeburgers; 

- de werkwijze van onze gemeente meer gericht kan en moet zijn op het samen met 

de inwoners oppakken en uitwerken van initiatieven en oplossen van door hen 

gesignaleerde problemen, waarbij de inwoners als volwaardig gesprekspartner 

worden benaderd; 

- een dergelijke werkwijze bereikt kan worden door een meer zorgvuldige uitvoering 

van het communicatiebeleidsplan, en daarvan met name prioriteit 1 Communicatie 

met individuele burgers en prioriteit 2 Strategische advisering en het daarin 

genoemde interactieve beleid, 

gehoord de beraadslaging, 

roept het college op om 

- de noodzakelijke maatregelen te nemen om te komen tot een zorgvuldige 

uitvoering van het communicatiebeleidsplan, gericht op een optimale participatie 

van burgers; 

- de raad uiterlijk 1 november 2015 te informeren over deze maatregelen; 

- zorg te dragen voor het invoeren van deze maatregelen vóór 1 januari 2016 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 5 (aangenomen)   

Onderwerp: Kadernota 2016, Geen verdere lastenverzwaring voor burgers 

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

BBH 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- afspraak is, dat structurele uitgaven door structurele inkomsten worden gedekt; 

- het van goed ‘huisvaderschap’ getuigt om de gemeentelijke reserves, die benut 

kunnen worden, aan te wenden voor duurzame investeringen en niet voor de 

exploitatie; 

- indexatie van de (woon)lasten in lijn met inflatie en prijsindex aansluit bij 

zorgvuldig beheer van middelen; 

- er bovenop de nu voorgestelde ombuiging van 1,5 miljoen euro na 2016 nog een 

bedrag van 500.000 euro gevonden moet worden, 

van mening zijnde dat 

- verdere verhoging van lasten voor burgers (anders dan de inflatie) in de jaren 

vanaf 2017 en 2018 voorkomen moet worden; 

- bij de overheveling van taken door de rijksoverheid in principe uitgegaan wordt 

van “rijksbudget = werkbudget”; 

- de oplossing van dit tekort van 500.000 euro gevonden dient te worden door het 

doorvoeren van extra bezuinigingen, 

verzoekt het college 

- bij alle nieuwe voorstellen voor incidentele investeringen de gevolgen voor de 

exploitatiebegroting maximaal te beperken; 

- uiterlijk begin 2016 de raad een voorstel aan te bieden met opties voor de 

bezuinigingen tot een totaal bedrag van de genoemde 500.000 euro vanaf 2017; 

- na besluitvorming over genoemd voorstel in de raad, de uitkomst op te nemen in 

de Kadernota 2017 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Naronalaan 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de coalitie en het college in het bestuursakkoord en het collegewerkprogramma 

hebben aangegeven communicatie met de inwoners van Hillegom erg belangrijk 

te vinden, 

van mening dat 

- het college initiatieven vanuit de Hillegomse samenleving als welkome aanvulling 

op zijn beleid zou moeten zien; 

- deze initiatieven door het college moeten worden gewaardeerd en op hun 

uitvoeringsmogelijkheden moeten worden beoordeeld, 

gehoord de beraadslaging, 

roept het college op 

- het voorliggende plan voor de inrichting van de Naronalaan even ‘on hold’ te 

zetten; 

- het plan dat door deze groep inwoners is ingebracht op uitvoerbaarheid te 

beoordelen; 

- met de bewoners c.q. de vertegenwoordigers van de Naronalaan en de 

vertegenwoordiging van de naastliggende school De Toermalijn in overleg te 

gaan over het meenemen van hun plan in de gemeentelijke planontwikkeling 

en gaat over tot de orde van de dag. 


