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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer J. Broekhuis, burgemeester
de dames 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), 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), F.J. Roelfsema (Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: de heren G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk
Afwezig:

mevrouw A. van Dijk (PvdA), de heer A.P.J.M. Buikx (VVD) en wethouder
J.G.M. van Griensven

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Door loting wordt mevrouw Van Vliet aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad besluit agendapunt 13c te verdagen naar een volgende vergadering als
bespreekstuk.
De raad stelt de agenda voor het overige ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heer Van de Mark spreekt in over het financieel beleid van de gemeente in
relatie tot de herinrichting van de N208.
De heer Keijzer spreekt in over de voortgang van de herinrichting van de N208.
De heer Wiebes spreekt in over de CDA-actie ‘Hartenwensen voor Hillegom’ en
overhandigt de voorzitter een rapportage.

4.

Vragenkwartier
De heer De Jong stelt vragen over de veiligheid van de kruising LeidsestraatSingel. Deze worden beantwoord door plaatvervangend wethouder Van Rijnberk.
De wethouder zegt toe dat de vragen schriftelijk beantwoord worden.
De heer Evers stelt vragen over de Jozefkerk. Deze worden beantwoord door
burgemeester Broekhuis.
De heer Evers stelt vragen over de procedure voor een kroonbenoemde
burgemeester. Deze worden beantwoord door burgemeester Broekhuis.
De heer Van Trigt stelt vragen over schade aan woningen door werkzaamheden
aan de N208, over de geplande rotonde bij de Margarethaflat en over
beschadiging aan nieuwe wegdek van de N208. Deze worden beantwoord door
plaatvervangend wethouder Van Rijnberk.
De heer Van Trigt stelt vragen over de voorrangsregeling bij de rotonde bij
bouwplan ‘t Zand. Deze worden beantwoord door plaatvervangend wethouder
Van Rijnberk.
1

5.

Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 10 januari en 7 februari
2013, van de informatiebijeenkomsten van 17 januari en de uitwisseling van
24 januari 2013.
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

VERSLAG RAAD

De raad actualiseert de actielijst.
6.

Ingekomen stukken
De raad besluit de brief van het college over het project N208 (nr. 29978) mee te
nemen bij de informatiebijeenkomst over de N208 op 21 maart. Op 28 maart
wordt, aansluitend aan de uitwisselingsbijeenkomst, een extra raadsvergadering
gehouden over het onderwerp N208. De overige ingekomen stukken zullen
volgens het voorstel worden afgehandeld.

7.

Schriftelijk gestelde vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording van de vragen over de N208. De
vragen en antwoorden zullen nader besproken worden op 21 en 28 maart.

8.

Benoeming burgerlid
De raad besluit unaniem de heer D. van Egmond te benoemen als burgerlid.

9.

Evaluatie APV Hillegom en vaststellen APV Hillegom
De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een amendement
in over te bestrijden planten (amendement 1, zie bijlage).
De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom en Hillegom
Progressief een amendement in over venten (amendement 2, zie bijlage).
De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, Hillegom
Progressief en D66 een amendement in over de mosquito (amendement 3, zie
bijlage).
De heer Van Loenen dient namens de fractie van de PvdA een amendement in
over verontreiniging door honden (amendement 4, zie bijlage).
Na discussie wijzigt de heer Jansen amendement 1.
De raad neemt amendement 1 aan. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is
tegen.
De raad verwerpt amendement 2. De fracties van Bloeiend Hillegom en Hillegom
Progressief zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.
De raad verwerpt amendement 3. De fracties van Bloeiend Hillegom, Hillegom
Progressief en D66 zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.
De raad neemt amendement 4 aan. De fracties van VVD, D66 en BBH zijn tegen.
De overige fracties zijn vóór.
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.

10.

Bestuursopdracht transitie sociaal domein
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11.

Transitie zorg voor de jeugd
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12.

Scenarionotitie
De heer De Bock dient namens de fracties van CDA, BBH, Hillegom Progressief
en Roelfsema een amendement in (zie bijlage).
Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af.
De raad verwerpt het amendement. De fracties van CDA, BBH, Hillegom
Progressief en Roelfsema zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.
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13.
13a.

Hamerstukken:
Aanvulling budget Startersleningen
Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13b.

Conceptprogramma 2014 RDOG Hollands Midden
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13c.

Planontwikkeling HD-plein Zuid
Dit voorstel is verdaagd.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:57 uur.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter

BIJLAGE
AMENDEMENT 1 (aangenomen na wijziging)
Onderwerp: APV Hillegom 2013 artikel 4:14a Te bestrijden planten
Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom
Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
“met dien verstande dat artikel 4:14a wordt gewijzigd in:
Artikel 4:14a Voorkomen van de verspreiding van moeilijk te bestrijden planten
De eigenaren, pachters, gebruikers en beheerders van en de rechthebbenden en
toezichthouders op de binnen de gemeente gelegen gronden of wegen zijn verplicht
de zich op die gronden of op de bermen van die wegen bevindende Akkerdistels
(Cirsium arvense), Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia, trifida en psilostachya),
Bereklauw (Heracleum mantegazzianum en sphondylium) en Jacobskruiskruid (Jacobaea
vulgaris) (zie afbeeldingen), voordat zij gaan bloeien, te bestrijden door
wortelverwijdering.”
Toelichting:
In het voorliggende raadsvoorstel is de Ambrosia niet genoemd en ook de
bestrijdingswijze is vrijgelaten.
Voor de Ambrosia is er ook via persberichten door de landelijke overheid aandacht
gevraagd, in verband met de allergische reactie die kan worden veroorzaakt.
Ambrosia staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste veroorzakers van
hooikoorts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van
Economische Zaken roept op haar website op tot bestrijding van Ambrosia
(http://www.vwa.nl/onderwerpen/ongewenste-uitheemse-planten/dossier/ambrosia).
Toevoeging van Ambrosia aan artikel 4:14a is dus gewenst ter bescherming van de
volksgezondheid.
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Indien deze kruiden niet met handkracht bestreden worden kan er grote chemische
bestrijding nodig zijn en daar zijn wij, om redenen van het milieu, de kosten en
gevaren voor burgers, geen voorstander van.
Als heldere communicatieve hulp worden afbeeldingen van de genoemde planten in
verschillende stadia in de APV opgenomen.
Aangebrachte wijziging:
De tekst “door wortelverwijdering” geschrapt.
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AMENDEMENT 2 (verworpen)
Onderwerp: APV Hillegom 2013 artikel 5:15 Ventverbod
Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom en
Hillegom Progressief
Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
“met dien verstande dat het eerste lid van artikel 5:15 wordt gewijzigd in:
1. Het is verboden te venten zonder vergunning van het college.
2. Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van
de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.
en de volgende leden worden doorgenummerd.”
Toelichting:
Door het weer invoeren van een vergunningstelsel voor het venten is het voor de
inwoners duidelijker of er een min of meer gescreende eerzame handelaar langs de
deuren komt, of dat het minder eerzame bedoelingen betreft.
Als het college besluit om een vergunning te verlenen kan het verplichten om de
vergunning met duidelijke handelsfirmanaam te dragen tijdens het venten, opdat dit
in een oogopslag duidelijk is voor de inwoners.

AMENDEMENT 3 (verworpen)
Onderwerp: APV Hillegom 2013 artikel 4:6A Mosquito
Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom,
Hillegom Progressief en D66
Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
“met dien verstande dat artikel 4:6A Mosquito wordt geschrapt.”
Toelichting:
De aanpassing die het college voorstelt is conform het VNG-advies in de handreiking
aan het bestuur, maar is geen onderdeel van de VNG-modelverordening. In navolging
van een parlementair comité van de Raad van Europa, dat zich met grote nadruk
uitgesproken heeft voor een Europa-breed verbod van de mosquito, achten wij de
mosquito in strijd met de Rechten van het Kind en raakt dit de mensenrechten. Niet
alleen de jongeren onder de 25 jaar die overlast veroorzaken horen/ondervinden het
geluid van het apparaat. Ook de overige 99% van de kinderen en jongeren uit de
leeftijdscategorie 0 tot 25 jaar hoort het geluid en ook volwassenen van 25 jaar en
ouder met een goed gehoor ondervinden hinder van het apparaat.
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AMENDEMENT 4 (aangenomen)
Onderwerp: APV Hillegom 2013 artikel 2:58 Verontreiniging door honden
Ingediend door de heer Van Loenen namens de fractie van de PvdA
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Tekst amendement:
Aan het conceptbesluit toevoegen:
“met dien verstande dat artikel 2:58, lid 3 wordt geschrapt.”
Toelichting:
In de voorgestelde APV staat:
“Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1
Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht
ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden
verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond
a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond
laat begeleiden; of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale
hulphond.
3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.
4. De eigenaar of houder van een hond is verplicht om, wanneer hij zich met de
hond op een openbare plaats bevindt, een doeltreffend middel bij zich te hebben
dat geschikt is voor verwijdering van uitwerpselen.”
Het toekomstige hondenbeleid wordt gebaseerd op/ is een uitvloeisel van de APVregels. Het behouden van lid 3 in artikel 2:58 kan dus inhouden dat in het
hondenbeleid plaatsen worden opgenomen waar geen opruimingsplicht geldt.
Wij zien, behoudens het, niet plaatsafhankelijke, in lid 2 gestelde, geen argumenten
om in Hillegom plaatsen te creëren zonder opruimingsplicht.
Deze plaatsen zullen verworden tot officiële (via hondenbeleid) of officieuze
uitlaatplaatsen waardoor de overlast op die plaatsen in het algemeen
ontegenzeggelijk zal toenemen, en meer bijzonder in de zomer een broedplaats voor
bacteriën en geuroverlast.

AMENDEMENT (verworpen)
Onderwerp: Scenarionotitie
Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA, BBH, Hillegom
Progressief en Roelfsema
Tekst amendement:
Besluitpunt 2 te wijzigen in: Te kiezen voor een variant met 5% bezuinigingen.
Toelichting:
In de notitie Scenario’s 2014–2020 worden diverse posten genoemd die niet zijn
meegenomen bij de keuze van scenario A. Deze posten gaan uiteraard wel optreden.
De legeskosten zullen aanzienlijk lager gaan uitvallen. De financieringslasten zullen
toenemen. De dekking van de investering sportterrein zal, wegens de crisis, op zich
laten wachten. De problemen met de N208 zijn buiten beschouwing gelaten. De
verkoop van onroerend goed is twijfelachtig zeker ook gezien het huidig economisch
tij. Al met al wordt er te veel een wissel getrokken op de toekomst. De risico’s die
genomen worden zijn zo groot dat een verdergaand bezuinigingsvoorstel
noodzakelijk is.
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