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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 4 juli 2012 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

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

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief, vanaf punt 6b) en 

de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse 

(D66), W. de Bock (CDA), J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD), 

F.J.M. Evers (BBH), S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief), T.M. van 

Haaster (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom, vanaf punt 5), R.H. 

Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong (CDA), C.A.A. Jongbloed (VVD), 

F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: de heren J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en A.Th. van 

Rijnberk 

 

Afwezig: de heer A.J. van Heusden (VVD) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 14.00 uur. 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Programmarekening 2011 

(voor amendementen en moties zie bijlage) 

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

(amendement 1, Oormerk speelterreinen). 

De heer De Bock dient namens de fracties van CDA, VVD, BBH en PvdA twee 

amendementen in (amendement 2, Voorziening riolering en amendement 3, 

Oormerk onderhoud riolering). 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van de PvdA een motie in (motie 

Afvalstoffenheffing). 

De raad verwerpt amendement 1. De fracties van Bloeiend Hillegom, Hillegom 

Progressief en BBH zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

De raad neemt amendement 2 aan. Alleen de fractie van D66 is tegen. 

De raad neemt amendement 3 aan. Alleen de fractie van D66 is tegen. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. Alleen de fractie van 

Hillegom Progressief is tegen. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

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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6. Kadernota 2013  

a. Algemene beschouwingen van de raadsfracties 

De (plaatsvervangende) fractievoorzitters spreken hun algemene beschouwingen 

uit. 

 

Reacties van de fracties op deze beschouwingen. 

 

Reactie van het college. 

De burgemeester zegt toe de raad in beslotenheid te informeren over de 

uitvoering van het drugsbeleid in Hillegom. 

 

Discussie over algemene beschouwingen. 

De raad discussieert over de (on)wenselijkheid van het indienen van 

amendementen en moties die gerelateerd zijn aan het economisch beleidsplan, nu 

dit plan nog in voorbereiding is.  

 

b. Bespreking van amendementen en moties bij de Kadernota 2013 

(voor amendementen en moties zie bijlage) 

 

Programma 1 Ruimte 

De heer Van Haaster dient namens de fracties van VVD en Bloeiend Hillegom een 

motie in (motie 1, Wonen op bedrijventerrein Treslong). 

 

Programma 2 Maatschappij 

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

(amendement 1,Sportbeleid/Volksgezondheidsbeleid). 

De heer Evers dient namens de fractie van de BBH een amendement in 

(amendement 2,HLBT-beleid). 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fractie van de PvdA een motie in (motie 2, 

Zorgbeleid). 

 

Programma 4 Beheer openbare ruimte  

De heer De Bock dient namens de fracties van CDA en D66 een amendement in 

(amendement 3, Cyclisch vervangen groen). 

Wethouder Van Griensven zegt toe dat het college vóór de vaststelling van de 

begroting dit jaar, een nota aan de raad zal sturen waarin staat welke 

werkzaamheden uitgevoerd zullen worden met het extra budget en hoe deze 

extra kosten en werkzaamheden in het contract met De Meerlanden worden 

opgenomen. 

[Een voorgenomen motie, die nummer 3 had gekregen, wordt niet ingediend. De 

nummering van wel ingediende moties vervolgt hierdoor met 4]. 

 

Programma 5 Inwoner en bestuur 

De heer Jongbloed dient namens de fracties van VVD, Bloeiend Hillegom en 

Hillegom Progressief een amendement in (amendement 4, Vergroten belangstelling 

raadswerk i.v.m. verkiezingen Gemeenteraad 2014). 

De heer Jongbloed dient namens de fracties van VVD en Bloeiend Hillegom een 

motie in (motie 4, Regionale samenwerking). 

Mevrouw Snuif dient namens de fractie van D66 een motie in (motie 5, Beeldmerk 

voor Hillegom). Wethouder Van Rijnberk zegt toe de gedachte van integraliteit uit 

deze motie mee te nemen bij het economisch beleidsplan. 

 

Paragraaf G Lokale heffingen 

De heer De Bock dient namens de fracties van CDA, VVD en BBH een 

amendement in (amendement 5, Rioolheffing). 

Mevrouw Van Vliet dient namens de fractie van Hillegom Progressief een motie in 

(motie 6, Bomenkapbelasting). 
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Wethouder Van Rijnberk zegt toe in het economisch beleidsplan aandacht te 

besteden aan een eventuele OZB-compensatieregeling voor startende 

ondernemers. 

 

Stemmingen over amendementen op de Kadernota 2013 

De raad neemt amendement 1 aan. De fracties van Bloeiend Hillegom en VVD zijn 

tegen. De overige fracties zijn vóór. 

De raad neemt amendement 2 aan. De fracties van PvdA, D66 en Bloeiend 

Hillegom, met uitzondering van de heer Jansen, zijn tegen. De overige fracties en 

de heer Jansen zijn vóór. 

De raad neemt amendement 3 aan. Alleen de fractie van de VVD is tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

Gelet op de gevoerde discussie trekt de heer Jongbloed, namens de indieners, 

amendement 4 in. 

De raad neemt amendement 5 aan. De fracties van PvdA en D66 zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

 

Stemming over de Kadernota 2013 

Mevrouw Van Vliet en de heer De Bock leggen een stemverklaring af. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. Alleen de fractie van 

Hillegom Progressief is tegen. 

 

Stemmingen over de moties bij de kadernota 2013 

Gelet op de gevoerde discussie trekt de heer Van Haaster, namens de indieners, 

motie 1 in. 

De raad neemt motie 2 unaniem aan. 

Gelet op de gevoerde discussie trekt de heer Jongbloed, namens de indieners, 

motie 4 in. 

Gelet op de gevoerde discussie en de toezegging van de wethouder trekt 

mevrouw Snuif, namens de indieners, motie 5 in. 

Gelet op de gevoerde discussie trekt mevrouw Van Vliet, namens de indieners, 

moties 6 in. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2012. 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J.Broekhuis  

griffier voorzitter 
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AMENDEMENT 1 (verworpen) BIJLAGE 

Onderwerp: Programmarekening 2011 Oormerk Speelterreinen 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement: 

Aan besluitpunt 3 toe te voegen: 

met dien verstande dat het bedrag van € 19.900,00 van Programma 4.2 niet wordt 

geoormerkt voor het voorgestelde doel, maar wordt gebruikt om het voetbalveldje 

aan de Julianastraat te behouden voor de jeugd in de wijk Centrum/Goed Wonen. 

 

Toelichting: 

Het college heeft een besluit genomen om dit voetbalveldje, met daarbij ook een 

tafeltennistafel en informele ontmoetingsplek te onttrekken aan de voorzieningen 

van de jeugd in de wijk Centrum/Goed Wonen, en daarmee de jeugd vanaf 6 jaar te 

verplichten om gebruik te maken van het Beltterrein voor de genoemde 

voorzieningen. 

Dit besluit is in strijd met het vigerende en ook recent door de raad geëvalueerde 

speelplaatsenbeleid en de door de raad vastgestelde kadernota Goed Wonen. 

Tevens ontstaan er mogelijk voor de zeer jeugdigen zeer gevaarlijke situaties als zij 

de drukke gebiedsontsluitende Olympiaweg over moeten gaan steken, of hun ouders 

worden onnodig onevenredig zwaar belast als zij deze jeugd moeten gaan begeleiden 

bij het oversteken. 

 

 

AMENDEMENT 2 (aangenomen) 

Onderwerp: Programmarekening 2011 Voorziening Groot onderhoud riolering 

Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA, VVD, BBH en PvdA  

 

Tekst amendement: 

Aan besluitpunt 1 toe te voegen: 

met dien verstande dat 
1. Per 01-01-2012 een reserve wordt gecreërd voor groot onderhoud riolering om 

schommelingen in de tariefstelling te voorkomen.  

2. De vrijval voorziening groot onderhoud riolering per 01-01-2011 ad € 228.000,= 

per 01-01-2012 uit de egalisatiereserve jaarrekening wordt overgeboekt naar de 

egalisatiereserve Groot onderhoud riolering. 

 

Toelichting: 

Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2015 is besloten een 

reserve te creëren om schommelingen in de tariefstelling te voorkomen. Besloten is 

toen een voorziening te treffen voor groot onderhoud riolering. Deze voorziening is 

blijkens de accountant slecht te relateren aan het GRP. Wel is toegestaan een reserve 

in het leven te roepen. Dit amendement voldoet aan zowel de wens van de Raad als 

van de accountant. 

 

 

AMENDEMENT 3 (aangenomen) 

Onderwerp: Programmarekening 2011 Oormerk onderhoud riolering 

Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA, VVD, BBH en PvdA  

 

Tekst amendement: 

Aan besluitpunt 3 toe te voegen: 

met dien verstande dat de vrijval ad € 115.500,= in de voorziening groot onderhoud 

riolering niet wordt geoormerkt maar wordt gestort in de reserve groot onderhoud 

riolering. 
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Toelichting: 

De vrijval riolering is tot stand gekomen uit de tarieven voor de rioolheffing. Deze 

heffing dient kostendekkend te zijn. Om schommelingen te voorkomen is bij de 

vaststelling van het GRP 2010-2015 besloten een voorziening te treffen. Deze 

voorziening is niet te relateren aan het GRP. Een reserve is volgens de accountant wel 

toegestaan. 

 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Programmarekening 2011 Afvalstoffenheffing 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fractie van de PvdA  

 

Tekst motie: 

De raad, 

overwegende dat 

 de dekking van de afvalstoffenheffing in 2011 is gedaald van 97 naar 83%; 

 er is afgesproken dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn; 

 nu de kostendekkendheid is gedaald het onduidelijk is wat dit de komende jaren 

voor de hoogte van de afvalstoffenheffing gaat betekenen voor onze inwoners, 

verzoekt het college 

 een notitie op te stellen waarin het de reden voor het dalen van de 

kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing duidelijk maakt en daarnaast een 

doorkijk voor de komende vijf jaar geeft op de ontwikkeling van de 

afvalstoffenheffing 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 1 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2013 Programma 1 Ruimte - Wonen op bedrijventerrein 

Treslong 

Ingediend door de heer Van Haaster namens de fracties van VVD en Bloeiend 

Hillegom 

 

Tekst motie: 

De raad, 

overwegende dat 

 het bestemmingsplan bedrijventerrein Treslong in 2013 herzien dient te worden; 

 wonen op het bedrijventerrein Treslong in enkele gevallen reeds is toegestaan, 

 het college in het concept economisch beleidsplan aandacht vraagt voor het 

verruimen van functies en mogelijkheden in de bestemmingen op 

bedrijfslocaties, 

van oordeel dat, 

- uitbreiding van de mogelijkheid tot wonen op het bedrijventerrein wenselijk is; 

- het economisch klimaat verbeterd kan worden door wonen op het 

bedrijventerrein toe te staan, 

verzoekt het college 

- met een voorstel te komen tot aanpassing van het bestemmingsplan 

bedrijventerrein Treslong en daarin op te nemen dat wonen op het 

bedrijventerrein is toegestaan; 

- en dit beleidskader bij het huidige handhavingsbeleid te betrekken 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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AMENDEMENT 1 (aangenomen) 

Onderwerp: Kadernota 2013 Programma 2 Maatschappij – Sportbeleid / 

Volksgezondheidsbeleid 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fractie van het CDA 

 

Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toevoegen:  

met dien verstande dat de tekst onder Prestatieveld 2.2 Sport in zijn geheel wordt 

vervangen door: 

“Sportbeleid en Volksgezondheidsbeleid hebben raakvlakken met elkaar, maar het 

beleid op beide terreinen zal in aparte stukken vastgelegd blijven worden.” 

 

Toelichting: 

Ondergetekende is het ermee eens dat sport en bewegen een instrumentele waarde 

heeft ten aanzien van het gezondheidsbeleid. Mensen die sporten en bewegen lopen 

minder kans om (te) dik te worden, blijven (daardoor) vitaler, voelen zich beter en 

leven langer. Indirect worden hiermee de kosten voor de gezondheidszorg positief 

beïnvloed. 

Sport en bewegen is echter meer dan een instrument voor het gezondheidsbeleid.  

De intrinsieke waarde van sport en bewegen die zich o.a. vertaalt in (ont)spanning, 

zich meten met anderen, zichzelf ontwikkelen en gezamenlijk in de weer zijn is nog 

steeds voor heel veel mensen het argument om te gaan sporten en bewegen; 

Naast de gezondheidszorg zijn er meer beleidsterreinen waarmee sport en bewegen 

een onmiskenbare relatie heeft. In dit kader kunnen o.a. welzijn, jeugd en onderwijs 

genoemd worden.  

- Als het gaat om welzijn kan sport bijvoorbeeld de leefbaarheid in wijken en 

buurten bevorderen, problemen in de ontwikkeling van jeugd en jongeren helpen 

voorkomen en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid bevorderen. In 

het algemeen kun je stellen dat sport en bewegen de sociale cohesie in Hillegom 

bevordert; 

- Ook in het onderwijs speelt sport en bewegen een relevante rol. Leerprestaties 

worden er in positieve zin door beïnvloed en de algehele ontwikkeling van 

kinderen en jongeren krijgt er een positieve impuls door.  

Om te kunnen sporten en bewegen is beleid ten aanzien van sportaccommodaties 

van groot belang. Dit beleid dient een herkenbare plek te krijgen (houden).  

Sporten en bewegen speelt een zeer belangrijke rol in de Hillegomse samenleving. 

Om die reden is een eigen beleidsstuk voor dit beleidsterrein op zijn plaats. Een 

beleidsstuk waarin onder andere bovengenoemde relaties met andere 

beleidsterreinen aan de orde dienen te komen. 

 

 

AMENDEMENT 2 (aangenomen) 

Onderwerp: Kadernota 2013 Programma 2 Maatschappij - HLBT beleid 

(homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en 

transgenders) 

Ingediend door de heer Evers namens de fractie van de BBH 

 

Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toe te voegen: 

met dien verstande dat de twee alinea’s op pagina 11onder HLBT beleid “Welk bedrag 

is nodig” en “Dekking” worden geschrapt. 

 

Toelichting: 

Door het opnemen van dit budget in de kadernota, worden homosexuele mannen, 

lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in een uitzonderingspositie 

geplaatst. Daar zijn zij niet bij gebaat. De afgelopen jaren is gebleken dat er ook 

zonder budget een goed beleid gevoerd kan worden.  
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MOTIE 2 (aangenomen) 

Onderwerp: Kadernota 2013, Programma 2 Maatschappij - Zorgbeleid 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fractie van de PvdA  

 

Tekst motie: 

De raad, 

overwegende dat 

 zorg op verschillende manieren wordt gefinancierd, vanuit: AWBZ, 

zorgverzekering en gemeentegelden;  

 deze verschillende geldbronnen zorgen voor gescheiden werelden van zorg en 

gemeente; 

 onbekend onbemind maakt. Zorgverleners die niet op de hoogte zijn van het 

aanbod van de gemeente zullen hier ook niet naar doorverwijzen. Hierdoor blijven 

kansen voor onze inwoners onbenut. 

 afstemming van aanbod (met de zorgverzekeraar) dubbeling voorkomt en kosten 

kan besparen,  

kennis genomen hebbend van het voornemen van het college om nieuw zorgbeleid 

op te stellen in 2013, 

van oordeel dat 

 voor een zo groot mogelijke bijdrage aan de gezondheid van onze inwoners het 

van belang is dat zorgverleners en gemeente op de hoogte zijn van elkaars 

aanbod en dit zoveel mogelijk op elkaar aan laten sluiten,  

verzoekt het college 

- bij het opstellen van het zorgbeleid een koppeling te maken tussen het aanbod 

van zorg, preventie, bewegen en welzijn, waarbij de nadruk in eerste instantie 

wordt gelegd op elkaars aanbod kennen en in tweede instantie waar mogelijk op 

het ontwikkelen van een elkaar aanvullend aanbod 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT 3 (aangenomen) 

Onderwerp: Kadernota 2013, Programma 4 Beheer openbare ruimte– Cyclisch 

vervangen groen 

Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA en D66 

 

Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toevoegen:  

met dien verstande dat aan de tekst op blz. 17 onder 4.2 wordt toegevoegd: 

“Het structurele bedrag voor de (nieuwe) activiteit ‘cyclisch vervangen groen’ wordt 

niet opgenomen in de begroting voordat er een notitie/nota aan de Raad is 

aangeboden waarin duidelijk wordt aangegeven welke werkzaamheden er uitgevoerd 

zullen worden met het extra benodigde budget en hoe deze extra kosten en de 

daarbij behorende werkzaamheden in het contract met de Meerlanden worden 

opgenomen.” 

 

Toelichting: 

Het groenonderhoud is momenteel uitbesteed aan de Meerlanden. Wij nemen aan dat 

hiervoor een contract is met duidelijke prestatieafspraken. Nu er een bedrag wordt 

gevraagd zonder enige onderbouwing lijkt ons dat niet te passen in de regiefunctie. 

Wij vinden het daarom juister om ook bij het beschikbaar stellen van gelden een 

afrekenbare onderbouwing te ontvangen. 
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AMENDEMENT 4 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2013, Programma 5 Inwoner en bestuur - Vergroten 

belangstelling raadswerk i.v.m. verkiezingen Gemeenteraad 2014 

Ingediend door de heer Jongbloed namens de fracties van VVD, Bloeiend Hillegom 

en Hillegom Progressief 

 

Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toevoegen: met dien verstande dat 

- In Programma 5, Prestatieveld 5.1 Bestuur wordt toegevoegd: 

“In maart 2014 wordt een nieuwe Gemeenteraad gekozen. Het is gewenst de 

interesse van de inwoners voor het raadslidmaatschap te vergroten. Voor een 

gemeentelijke inzet op dit punt is een beperkt budget nodig om de raad in 2013 

in staat te stellen bepaalde activteiten voor te bereiden.” 

 

- In tabel 8 op bladzijde 20 een rij wordt toegevoegd: 

Gemeenteraadsverkiezingen; jaarschijf 2013:  € 5.000,-- 

Dekking ten laste van het positieve resultaat van de Kadernota. 

 

Toelichting: 

Dit amendement leidt ertoe dat er een beperkt budget wordt opgenomen in de 

Kadernota en in de Programmabegroting voor 2013 om nader uit te werken 

activiteiten op touw te zetten om de interesse van inwoners voor het 

raadslidmaatschap en het raadswerk te vergroten. De gemeenteraadsverkiezingen 

vormen een goede aanleiding om het raadswerk en het belang van een goed 

functionerend gemeentebestuur onder de aandacht van burgers te brengen. De 

belangstelling voor het raadslidmaatschap en de verkiezingen van de Gemeenteraad 

neemt de laatste decennia af. Door middel van enkele lokale activiteiten kan, 

aansluitend op de landelijke communicatie over de verkiezingen, worden 

bewerkstelligd dat onze inwoners meer belangstelling voor het raadswerk, het 

functioneren van het gemeentebestuur en de gemeenteraadsverkiezingen zelf 

verkrijgen. 

 

 

MOTIE 4 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2013, Programma 5 Inwoner en bestuur - Regionale 

samenwerking 

Ingediend door de heer Jongbloed namens de fracties van VVD en Bloeiend 

Hillegom 

 

Tekst motie: 

De raad, 

overwegende  

 dat Hillegom in diverse samenwerkingsverbanden samenwerkt op zowel beleids- 

als uitvoerend niveau; 

 dat door het toegenomen takenpakket van gemeenten en de snel veranderende 

maatschappelijke en bestuurlijke omgeving een krachtige inbreng vanuit 

Hillegom in die samenwerkingsverbanden noodzakelijk is; 

 dat daarbij de informatie-uitwisseling tussen raad als beleidsbepalend orgaan 

van de gemeente en de afgevaardigden in de besturen van de 

samenwerkingsverbanden als randvoorwaardelijk wordt gezien; 

 dat de huidige werkwijze als onvoldoende effectief wordt ervaren, zodat gewerkt 

wordt aan een initiatief-voorstel van de indieners van deze motie om hierin 

verbetering te brengen; 

 dat voor voldoende ambtelijke capaciteit een budget beschikbaar dient te zijn, 

kennis genomen hebbend van de vermindering van het aantal uren dat beschikbaar is 

voor de regiocoördinator, 

van oordeel dat 
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- de regionale samenwerking (mede) hierdoor in Hillegom niet de aandacht 

verkrijgt die, gelet op de hiervoor geschetste ontwikkelingen, nodig is; 

- een beperkte uitbreiding van het aantal uren voor een regiocoördinator wenselijk 

is,  

verzoekt het college 

- in de begroting voor 2013 een beperkte uitbreiding van de ambtelijke uren voor 

de regiocoördinator op te nemen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 5 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2013, Programma 5 Inwoner en bestuur - Beeldmerk voor 

Hillegom 

Ingediend door mevrouw Snuif namens de fractie van D66 

 

Tekst motie: 

De raad, 

van oordeel 

- dat het van belang is Hillegom meer profiel en een duidelijke plek in de regio te 

geven; 

- dat de vroegere ‘Heerlijckheid Hillegom’ een prachtig beeldmerk kan zijn voor 

het huidige Hillegom; 

- dat de uitstraling van Hillegom als een historisch dorp met hedendaagse 

potentie aantrekkelijk is voor inwoners, bezoekers en ondernemers; 

- dat de schoonheid van Hillegom onvoldoende tot zijn recht komt; 

- dat er vele verschillende plannen en initiatieven zijn, zoals onder andere het 

masterplan centrum, de gebiedsvisie St. Martinus, Elsbroek, Henri Dunantplein, 

de Hoftuin en het Bomenplan die alle kunnen bijdragen aan het mooier maken 

van het dorp, maar waar lang op resultaat gewacht zal moeten worden;  

- dat met eenvoudige ingrepen de verrommeling van de openbare ruimte 

aangepakt kan worden, waarmee op korte termijn het aanzien van Hillegom kan 

worden vergroot; 

- dat de gemeente de regie in handen heeft ten aanzien van de beeldkwaliteiten 

en de openbare ruimte van het dorp en deze ook moet benutten, 

verzoekt het college 

- om, met de “Heerlijckheid Hillegom” als thema, een programmaplan op te stellen 

ter verbetering van de schoonheid en de identiteit van Hillegom als prachtig 

historisch dorp in het noorden van de Bollenstreek; 

- in dit programmaplan de bestaande plannen en visies onder te brengen, waarbij 

samenhang tussen bestaande plannen wordt aangebracht vanuit de hiervoor 

benoemde identiteit van Hillegom en concrete voorstellen te doen voor 

eenvoudig aan te pakken verbeteringen (“quick wins” of “laag hangend fruit”) 

- dit “Heerlijckheid Hillegom”-plan voor 1 juli 2013 te ontwikkelen met inbreng van 

de burgers van Hillegom (waaronder de Vereniging Vrienden van Oud Hillegom) 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT 5 (aangenomen) 

Onderwerp: Kadernota 2013, Programma 5 Paragraaf G Lokale heffingen - 

Rioolheffing 

Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA, VVD en BBH 

 

Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 

met dien verstande dat het tarief voor de rioolheffing van de huishoudens voor 2013 

gelijk wordt gehouden aan 2012. 
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Toelichting: 

In 2011 is besloten het tarief te wijzigen en een andere grondslag tot te passen. In 

de nota bij de besluitvorming van 31 maart 2011 is het tarief vastgesteld op een 

kostenraming van € 2.300.934,=. De uiteindelijke kosten zijn in 2011 uitgekomen op 

€ 2.204.017,= en de baten op € 2.281.223,=. Er is sprake van een meer dan 

kostendekkende heffing. Ook de voorziening welke is ingesteld bij Raadsbesluit van 1 

juli 2010 kan niet worden onderbouwd en is op advies van de accountant vrijgevallen. 

De vrijval per 1-1-2011 ad € 228.000,= is ten gunste van de egalisatiereserve 

jaarrekening geboekt. Voor de vrijval per 31-12-2011 ad € 115.500,= wordt 

oormerken gevraagd zonder onderbouwing. Ook deze gelden dienen naar onze 

mening ten goede te komen aan de burger. Het geeft geen pas meer dan 

kostendekkende tarieven te rekenen. Ook is Hillegom voor deze heffing de hoogste 

in de Bollenstreek.  

 

 

MOTIE 6 (ingetrokken) 

Onderwerp: Kadernota 2013, Programma 5 Paragraaf G Lokale heffingen - 

Bomenkapbelasting  

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fractie van Hillegom Progressief 

 

Tekst motie: 

De Raad, 

overwegende dat 

- het Hillegomse bomenbestand de afgelopen jaren is afgenomen; 

- bomen belangrijk zijn voor het terugdringen van CO2; 

- terugdringen van het CO2-gehalte belangrijk is voor mens en milieu;  

- kostendekkend maken een belangrijk uitgangspunt is bij gemeentelijke 

belastingen, 

van oordeel dat 

- het belangrijk is om actief te werken aan het weer op peil brengen en liefst nog 

uitbreiden van het bomenbestand in Hillegom; 

- Hillegom graag gezien wordt als milieubewuste gemeente; 

- het herplanten van bomen de gemeente geld kost wat niet (deels) gedekt wordt 

door inkomsten, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college  

- de mogelijkheden te onderzoeken om een bomenkapbelasting in te voeren en 

daarbij mee te nemen:  

- dat deze belasting wordt ingezet voor de aanschaf van nieuwe bomen die 

ergens in de gemeente een plaats kunnen krijgen; 

- dat niet opnieuw een kapvergunning wordt ingevoerd, maar er een 

meldingsplicht komt met een daaraan gekoppelde belastingplicht 

en gaat over tot de orde van de dag. 


