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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 13 december 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) 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), A.J. van 

Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend 

Hillegom), A. de Jong (BBH), 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 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit agendapunt 14b als bespreekstuk te behandelen. 

De raad stelt de agenda overigens ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Vader spreekt in over het bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de ambtswoning. Deze worden beantwoord 

door wethouder Van Rijnberk. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over cameratoezicht bij het station. Deze worden 

beantwoord door burgemeester Broekhuis. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over parkeerplaatsen bij het station. Deze worden 

beantwoord door wethouder Van Griensven. 

 

5. Vaststellen van de verslagen van de raadsavonden van 1 en 15 november 2012 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

De heer Adamse stelt een aanvullende vraag over de afsluiting van de N208. Deze 

wordt door wethouder Van Griensven beantwoord. De wethouder zegt toe de raad 

te informeren als uit de evaluatie van fase 1 zaken komen die van invloed zijn op 

verkeersstromen bij de volgende fasen. 

De heer Jansen stelt een aanvullende vraag over het STEK-plan voor de 

Leembruggenstraat. Deze wordt door wethouder Van Griensven beantwoord.  
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De heer Jongbloed dient namens VVD, BBH en D66 een motie in naar aanleiding 

van het antwoord op de vraag over het handbalveld (zie bijlage). 

Op verzoek van de heer De Bock wordt over de motie hoofdelijk gestemd. 

De raad neemt de motie aan. Alle leden van de fracties van CDA, PvdA en Hillegom 

Progressief zijn tegen. De overige raadsleden zijn vóór. 

 
8. Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering om 20:35 uur. 
 

9. Heropening Raadsvergadering 

De voorzitter heropent de vergadering om 22:08 uur. 

De raad besluit agendapunt 10 als hamerstuk te behandelen en agendapunt 11 

als bespreekstuk. 

De raad besluit agendapunt 12 te verdagen naar de volgende vergadering. 

 

10. Vaststellen bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder 

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

tegen. 

 

11. Kredietaanvraag uitvoering infrastructurele werkzaamheden oosthoek 

St. Jozefpark 

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

 

12. Beleidsnota gezondheid en sportstimulering 2013-2016 

Dit voorstel is verdaagd. 

 

13. Deelname in Stichting RIJK 

Mevrouw Snuif dient namens de fracties van D66, PvdA, CDA en VVD een 

amendement in (zie bijlage). 

De heer De Jong dient namens de fractie van de BBH een motie in (zie bijlage). 

De heer Van Trigt en mevrouw Van Vliet dienen een ordevoorstel in om het 

voorstel ter verduidelijking aan te houden tot de volgende vergadering. 

De raad verwerpt het ordevoorstel. Alleen de fracties van CDA en Hillegom 

Progressief zijn vóór. 

Wethouder Van Rijnberk zegt toe een nadere verduidelijking te geven van de 

cijfers in het raadsvoorstel. 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

Mevrouw Van Vliet legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

De heer De Jong trekt namens de indieners de motie in. 

 

14b. Representativiteitverklaring lokale mediaomroep Hillegom 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van Bloeiend Hillegom en Hillegom 
Progressief zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

14. Hamerstukken: 

14a. Bestuurscultuur en werkwijze gemeentebestuur 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14c. Gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 2 Hillegom 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14d. Vaststelling Wmo beleidsplan 2013-2016 en Wmo verordening ISD Bollenstreek 

De heer Jongbloed en mevrouw Van Dijk leggen een stemverklaring af. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
14e. Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2012 gemeente Hillegom 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 



 

3 

V
E
R

S
L
A

G
 R

A
A

D
 

14f. Extra accountantskosten 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14g. Ontwerpbestemmingsplan Zuider Leidsevaart 3 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
15. Afscheid van raadslid de heer J.L.T.J.M. Bovens 

De voorzitter, de heer Jongbloed en wethouder Kleijheeg spreken de heer Bovens 
toe. De heer Bovens spreekt een slotwoord. 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:40 uur.  

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2013. 
 
 
 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 
MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Onderzoek verplaatsing handbalveld 

Ingediend door de heer Jongbloed namens de fracties van VVD, BBH en D66 

 

Tekst motie: 

De raad, 
overwegende 
-  dat vertegenwoordigers van de afdeling Handbal van SV Hillegom hebben verzocht 

om het handbalveld te verplaatsen naar de geplande locatie voor de fietsenstalling 

(de plaats van de huidige kantine van voormalig Concordia), waarbij de 
fietsenstalling op de vrijkomende plaats zou kunnen verrijzen, 

van oordeel 
- dat het handbalveld op de huidige plaats enigszins achteraf ligt ten opzichte van 

het totale sportpark, terwijl de voetbalvelden wel centraal liggen rondom de 
kleedkamers, de kantine enz.; 

- dat bij verplaatsing naar de geplande locatie voor de fietsenstalling, het 
handbalveld meer deel uitmaakt van het nieuw ingerichte sportpark, 

voorts overwegende 
- dat de handballers zich al enige tijd zorgen maken om de kwaliteit van het huidige 

handbalveld, dat niet meer voldoet aan de normen van NOC/NSF; 
- dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties; 
- dat hierdoor de toekomst van het Hillegomse handbal op het spel staat; 
- dat het veld daarom hoe dan ook moet worden gerenoveerd; 
- dat een onderzoek naar verplaatsing van het veld en naar de meerkosten ten 

opzichte van renovatie naar verwachting circa € 5.000,- kost, 
draagt het college op 
- de mogelijkheden te onderzoeken voor verplaatsing van het handbalveld naar de 

door de afdeling handbal van SV Hillegom gewenste locatie; 
- te onderzoeken welke meerkosten er aan verplaatsing verbonden zijn ten opzichte 

van louter renovatie; 
- voor de kosten van dit onderzoek een passende dekking te zoeken; 
- de raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren 

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

Onderwerp: Deelname in Stichting Rijk 

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

 
Tekst amendement: 
Het tweede beslispunt vervangen door: 
- ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college tot deelname in de Stichting 

Rijk als wensen uit te spreken 
1. dat de aansluiting bij Stichting Rijk geldt voor een periode van 3 jaar (1 maart 

2013 t/m 29 februari 2016); 
2. dat het college tijdig voor het aflopen van deze 3 jaar aan de raad een evaluatie 

voorlegt, ten behoeve van meningsvorming over mogelijke inkoopsamenwerking 
in de periode daarna. 

 
Toelichting: 
In het raadsvoorstel wordt op blz. 2 onder punt 6 gesteld dat er na een periode van 
drie jaar de mogelijkheid is om de aansluiting bij de Stichting Rijk te beëindigen. Door 
in het kader van artikel 160, tweede lid Gemeentewet, de voorgestelde wens uit te 
spreken verzoekt de raad het college de aansluiting in beginsel na drie jaar te 
beëindigen, waardoor er een beslismoment ontstaat voor de gemeente. Dan kan de 
stand van zaken op dat moment ten aanzien van de samenwerking tussen de 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bij de meningsvorming worden betrokken.  
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MOTIE  (ingetrokken) 

Onderwerp: Deelname in Stichting Rijk 

Ingediend door de heer De Jong namens de fractie van de BBH 

 

Tekst motie: 

De raad, 
overwegende dat  
- het college ingaande 1 maart 2013 wil gaan deelnemen in de Stichting Rijk; 
- de evaluatie van de inkoopsamenwerking tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, 

Noordwijk en Noordwijkerhout heeft geresulteerd in het advies aan te sluiten bij 
een al bestaande grotere inkoopsamenwerking; 

- in het bij dit agendapunt behorende raadsvoorstel letterlijk staat dat de ervaring 
leert dat aansluiting bij Stichting Rijk in de eerste 3 jaren een inkoopvoordeel 
oplevert van minimaal 5% over het beïnvloedbare inkoopvolume; 

- de gemeente Hillegom per jaar gemiddeld 14 miljoen euro uitgeeft aan 
beïnvloedbare aankoop van materialen en duurzame goederen, inhuur van 
personeel en diensten, etc. etc.; 

- aansluiten bij en deelnemen in Stichting Rijk structurele kosten met zich 
meebrengt; 

- deze structurele kosten in de begroting 2013 verwerkt zullen gaan worden; 
- de begroting voor het jaar 2013 inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld; 
- de structurele kosten voor het jaar 2013 dus gemeld zullen gaan worden in de 1e 

Berap 2013; 
- aansluiten bij en deelnemen in Stichting Rijk een aantoonbare (structurele) 

financiële meerwaarde moet opleveren; 
- deze opbrengst in de begroting over de jaren 2014 en 2015 nog verwerkt kunnen 

worden, 
van oordeel dat 
- er gelet op het advies van het NIC geen bezwaren zijn om aan te sluiten bij en deel 

te nemen in Stichting Rijk, 
verzoekt het college 
- de gemeenteraad in 2013 periodiek te informeren over de gerealiseerde 

besparingen op het beïnvloedbare inkoopvolume  
- als uitgangspunt bij de Kadernota 2014 en 2015 op te nemen dat alle 

beïnvloedbare aankoopbedragen van materialen en duurzame goederen, inhuur van 
personeel en diensten, etc. met 5% te verlagen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 


