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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 9 juli 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 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), 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: mevrouw A. van Dijk (PvdA) en de heer F.J.M. Evers (BBH) 

 

 

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 fractie van Bloeiend Hillegom spreekt zich uit tegen behandeling van 

agendapunt 9, 10 en 11 en wil agendapunt 13a als bespreekstuk behandelen. 

De fractie van GroenLinks spreekt zich uit tegen behandeling van agendapunt 11. 

De raad besluit bij meerderheid de agenda ongewijzigd vast te stellen. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer De Winter spreekt in over agendapunt 9 (Herontwikkeling De Triangel ). 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over afsluiting van de hardloopbaan op sportpark 

Zanderij en het eventueel plaatsen van bankjes. Deze worden beantwoord door 

wethouder Roelfsema. 

De heer De Goeij stelt vragen over basisschool De Leerwinkel. Deze worden 

beantwoord door wethouder Snuif. 

Mevrouw Ruigrok stelt vragen over gesprekken over zorgvraag. Deze worden 

beantwoord door wethouder Roelfsema. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 4 juni 2015 en de 

raadsvergaderingen van 11 en 25 juni 2015 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

De raad stelt de lijst van aangenomen moties ongewijzigd vast. 

 

6. Ingekomen stukken 

De voorzitter zegt toe in het driehoeksoverleg te bespreken hoe de evaluatie van 

het HVVP geagendeerd kan worden.  

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld, met dien 

verstande dat de brief van de stichting Vrienden van Oud Hillegom betrokken 

wordt bij agendapunt 11.  
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7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

8. Bestedingsvoorstel nog niet uitgegeven gelden ISV-1 en -2 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Herontwikkeling De Triangel 

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

amendement in dat het gehele conceptbesluit vervangt (zie bijlage). 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

10. Aanwijzing wet Voorkeursrecht gemeenten De Triangel 

De heer Van Heusden dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een 

amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

11. Herstel oeverbescherming en historische karakter Leidsevaart 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een amendement in 

(zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt toe met de belanghebbenden in overleg te gaan over de 

uitwerking van het plan en de raad vóór de aanbesteding te informeren over het 

definitieve ontwerp, waarbij de raad de gelegenheid krijgt nog suggesties te doen. 

De raad verwerpt het amendement. De fracties van Bloeiend Hillegom, CDA en 

GroenLinks zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van Bloeiend Hillegom, CDA en 

GroenLinks zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

12. Ontwerpbegroting 2016 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

De heer Van Trigt dient namens de fractie van het CDA een amendement in dat het 

gehele conceptbesluit vervangt (zie bijlage). 

Mevrouw Ringelberg dient namens de fracties van VVD en D66 een motie in (zie 

bijlage). 

Wethouder Roelfsema zegt toe de motie in te brengen in het wethoudersoverleg 

Holland Rijnland van 3 september 2015 en de raadscommissie die avond te 

informeren over de reacties. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

13. Hamerstukken: 

13a. Kunstwerkbeleidsplan 2015-2019 

De heer Jansen legt een stemverklaring af. 

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

 

13b. Ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 160 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13c. Vaststellen bijdragen fractieondersteuning 2014 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13d. Eerste wijziging Verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13e. Ontwerpbegroting 2016 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Kust-, 

 Duin- en Bollenstreek 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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13f. Ontwerpbegroting 2016 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 De heer Van Trigt legt een stemverklaring af. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13g. Project renovatie Hoftuin en aangrenzende straten 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:37 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 september 2015. 

 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers A. van Erk  

plv. griffier voorzitter 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Herontwikkeling De Triangel 

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

BBH 

 

Tekst amendement 

Het conceptbesluit wijzigen in: 

Wij stellen voor: 

1. het college opdracht te verlenen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden 

tot herontwikkeling van De Triangel; 

2. hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 ten laste van de ISV2-

subsidie of, indien deze niet voor dit project behouden blijft, ten laste van de 

NUON-reserve. 

 

Toelichting 

Ad 1. 

Er bestaat een breed gedeelde wens om het gehele gebied van De Triangel aan te 

pakken. Tot dusverre hebben de gemeente geen haalbare plannen bereikt. Daarom is 

het gewenst dat de gemeente nader onderzoek doet naar de mogelijkheden om de 

Triangel te laten ontwikkelen. Enerzijds door zelf minimale randvoorwaarden op te 

stellen, anderzijds door ingediende plannen te beoordelen. De randvoorwaarden 

worden ter vaststelling aan de raad aangeboden. 

Ad 2.  

Voor de verschillende onderzoeken naar de randvoorwaarden is budget noodzakelijk. 

Als de gemeente met een ontwikkelaar/initiatiefnemer in contact komt over een 

ontwikkelplan, dan heeft de gemeente de mogelijkheden en de middelen nodig om 

plannen te beoordelen op planinhoud. Mocht er krediet nodig zijn voor de aanschaf 

van eventuele aangeboden panden, dan moet dat vooraf aan de raad voorgelegd 

worden met een geactualiseerde financiële onderbouwing. De raad kan dan alsnog 

beslissen om al dan niet tot aankoop over te gaan. 

Voorts wil de raad actueel worden geïnformeerd over de voortgang van de 

onderzoeken. 
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AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Triangel 

Ingediend door de heer Van Heusden namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan besluitpunt 3 toevoegen: 

Omdat de gemeente voornemens is een bestemmingsplan op te stellen, zal een 

structuurvisie achterwege blijven. 

 

Toelichting 

In artikel 5, eerste lid, van de Wvg staat: “In het besluit tot aanwijzing wordt 

aangegeven of nadien nog zal worden overgegaan tot het vaststellen van een 

structuurvisie”. 

Hoewel in de argumentatie onder punt 3.7 is opgenomen dat de gemeente 

voornemens is om als opvolgend ruimtelijk plan een bestemmingsplan vast te stellen, 

is het toch wenselijk dit ook in het conceptbesluit op te nemen. Dit geldt temeer 

omdat alleen het besluit wordt ingeschreven in het gemeentelijke 

beperkingenregister (WKPB). Door toevoeging van de voorgestelde zin is dit aspect 

van de besluitvorming direct kenbaar voor raadplegers van het register. 

 

 

AMENDEMENT  (verworpen)   

Onderwerp: Herstel oeverbescherming en herstel historische karakter Leidsevaart 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

De huidige beslispunten 2 en 3 vervangen door:  

2. Een voorbereidingskrediet van €50.000,00 vrij te geven voor voorbereiding van 

een projectplan uit de subsidies van de provincie Zuid-Holland, het 

Hoogheemraadschap en Holland Rijnland. 

 

Toelichting 

De voorgestelde werkwijze geeft een vrijgave voor het uitvoeren, zonder dat bekend 

is wat de uitkomsten zijn van nog te voeren overleg met betrokkenen zoals ook de 

ingekomen brief geregistreerd onder Z-25366. 

De raad zou het definitieve plan willen zien waarin de uitkomsten van dat overleg 

bekend zijn, en hoe die zijn verwerkt in het plan. 

 

 

AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fractie van CDA 

 

Tekst amendement 

Het conceptbesluit wijzigen in: 

De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van het Samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland in te dienen: 

1. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met 

voorliggende begroting met inachtneming van de toezegging van het DB in het 

portefeuillehoudersoverleg d.d. 22 mei 2015 om uiterlijk in december 2015 een 

eerste begrotingswijziging voor besluitvorming in het AB aan te bieden waarin 

een heldere en actuele koppeling is gemaakt tussen doelen, prestaties (op basis 

van de te ontwikkelen Kansenkaart) en middelen. 

2. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren het DB te verzoeken om 

in de gewijzigde begroting een duidelijker onderscheid te maken tussen de 

activiteiten/prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel jeugd, 

die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting 2016, en 
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de activiteiten/prestaties en lasten die in een separate begroting worden 

geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg. 

 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland – 

informatie verantwoording Jeugd 

Ingediend door mevrouw Ringelberg namens de fracties van VVD en D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in de stukken staat beschreven dat voor de monitoring van de Jeugdhulp een 

uitgebreide verantwoordingsrapportage is ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de 

financiële administratie als voor de zorgprestaties en hulpverlening; 

- de monitoring van de jeugdhulp gebeurt op basis van de componenten tellen, 

tevredenheidsonderzoek, vertellen en dossieronderzoek; 

- er op de 3D-tafelbijeenkomsten van 31 maart en 7 juli 2015 geen 

verantwoordingsrapportages zijn gedeeld, deze er niet blijken te zijn en er 

überhaupt geen meting onder de burgers heeft plaatsgevonden 

(cliënttevredenheid), 

van mening zijnde dat 

- de raad onvoldoende is en wordt geïnformeerd over de gang van zaken op het 

gebied van Jeugd; 

- er onvoldoende gemeten en geregistreerd lijkt te worden; 

- Holland Rijnland een rooskleurig beeld schetst over de gang van zaken rondom de 

inzet Jeugd, maar dit niet concreet kan maken; 

- Holland Rijnland over de klant praat, en meent te weten wat goed voor hem is, 

maar niet met de klant; 

- Holland Rijnland investeert in coöperaties en management maar geen concreet 

beeld kan geven van wat er nu daadwerkelijk aan de basis in de Jeugd- en 

Gezinsteams (JGT’s) moet veranderen; 

- de raad zonder inzicht in klanttevredenheid en -beleving en met het ontbreken van 

een evaluatie van prestatie-indicatoren op kwaliteit, niet weloverwogen kan sturen 

op het proces van het (her)organiseren en de aanbesteding van jeugdzorg voor 

2017 en volgende jaren,  

draagt het college op 

- zich ervoor in te zetten, onder andere in wethoudersoverleggen, dat Holland 

Rijnland zo spoedig mogelijk 

a. een verantwoording aanlevert zoals toegezegd, gebaseerd op feiten en cijfers, 

betrokken JGT’s en klanten; 

b. komt met een plan van aanpak inzake de doorontwikkeling van de JGT’s. 

 


