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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer J. Broekhuis, burgemeester
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), 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), A. de Jong (BBH), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen
(PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: de heren J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg
Afwezig:

de heren W. de Bock (CDA) en R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom) en
wethouder A. Th. van Rijnberk

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Door loting wordt mevrouw Van Dijk 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
De heer Van Haaster stelt vragen over de gevolgen voor Hillegom van opheffing van
het BTW-compensatiefonds. Deze worden beantwoord door plaatsvervangend
wethouder Kleijheeg.

5.

Vaststellen van het verslag van de informatiebijeenkomst van 29 novemebr
2012 en de raadsavond van 13 december 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
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.
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8.

Beleidsnota gezondheid en sportstimulering 2013-2016
De heer van Trigt dient een amendement in namens de fracties van CDA, Bloeiend
Hillegom en VVD (zie bijlage).
Na discussie trekt de heer Van Trigt namens de indieners het amendement in.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9.

Benoeming burgerlid
De raad besluit unaniem de W.G. Geerlings te benoemen tot burgerlid.

10.
10a.

Hamerstukken:
Openstaande kredieten ouder dan 2 jaar
De heer Van Trigt legt een stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10b.

Managementletter interim-controle accountant 2012
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:19 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter
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BIJLAGE
AMENDEMENT (ingetrokken)
Onderwerp: Beleidsnota gezondheid en sportstimulering 2013-2016
Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, Bloeiend Hillegom
en VVD
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Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
met dien verstande dat op bladzijde 39 onder Uitvoering, de tekst na “en andere
groepen jongeren.” wordt geschrapt.
Toelichting:
Dat sport of bewegen belangrijk is staat buiten de discussie. Er zullen zowel
autochtone als allochtone inwoners zijn (waaronder arbeidsmigranten) die om hun
moverende redenen geen geld uitgeven aan sport. Voor beide groepen geldt dat dit
geen argument is om gratis sport- en beweegmogelijkheden te creëren. Bovendien is
het budget voor het uitvoeren van deze beleidsnota beperkt. Wij besteden dit budget
liever aan alle groepen genoemd in deze beleidsnota die permanent in Hillegom
wonen. Dit draagt naar onze mening meer bij aan het doel van deze beleidsnota
namelijk gezondheidswinst voor onze inwoners bereiken.
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