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Nr.     3. Bestuur\3914  

Raad    16-05-2013 

Agendanummer   7 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de PvdA-fractie d.d. 18-03-2013 over ventvergunning en colportage 

In de raadsvergadering van 14 maart jl. is er tijdens het APV debat door de raad o.a. 

gedebatteerd over het wel of niet invoeren van de ventvergunning. Het resultaat van dit 

debat was dat er in Hillegom geen ventvergunning wordt ingevoerd, met de daarbij 

horende argumenten.  

Tijdens dit debat hebben wij kort de suggestie gedaan om de ‘’nee geen verkoop 

sticker’’ aan onze inwoners te gaan aanbieden. Mede gelet op de uitzending van Kassa 

16 maart jl. waarin duidelijk weer eens werd aangetoond dat ook bonafide bedrijven 

(met vergunning) niet altijd ‘’zuiver op de graat’’ voor de deur staan, willen wij u het 

volgende vragen: 

1.  In dezelfde uitzending werd bedoelde sticker ook getoond. Bent u bereid om te 

 onderzoeken of het qua beleid en middelen, in het programma veiligheid,  

 mogelijk is om de sticker in Hillegom aan te bieden via huis aan huis bezorging 

of  via distributiepunten (supermarkten), of een andere sticker met dezelfde 

strekking. 

2.   Indien dit mogelijk blijkt, bent u bereid dit ook in uitvoering te brengen? 

 

 

 

 

Vragen van de PvdA-fractie d.d. 19-03-2013 over gevaarlijke stoffen route 

 Op 19-05-2011 heeft u de raad voorgesteld om kennis te nemen van het Risicoprofiel 

Veiligheidsregio Hollands midden, alsmede om een zienswijze in te dienen met o.a. het 

verzoek te focussen op de risico’s Transport gevaarlijke stoffen en treinverkeer. Naar 

aanleiding van dit voorstel hebben wij vragen gesteld over o.a. de routering gevaarlijke 

stoffen (bijlage). In uw antwoord schrijft u: ‘’ Op dit moment is er inderdaad nog geen 

routering gevaarlijke stoffen vastgesteld. De planning is om deze routering in de tweede 

helft van 2011 te laten vaststellen.” 

 

Op 12-01-2012 stelt u de raad voor om de kadernota Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-

2014 vast te stellen. In deze kadernota zijn 26 actiepunten opgenomen welke in de 
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periode 2011-2014 opgepakt dan wel uitgevoerd moeten worden. Actiepunt 24 gaat 

over de routering gevaarlijke stoffen. 

 

Op 12-03-2013 geeft u antwoorden op vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom. In 

deze vragen stelt u o.a.: “Voor Hillegom is geen routering gevaarlijke stoffen vastgelegd, 

omdat er weinig keuzemogelijkheden in de gemeente zijn voor de bevoorrading van 

gevaarlijke stoffen (LPG-tankstations, Draka en Bentfield). De bevoorrading vindt 

doorgaans langs de kortst mogelijke route plaats.’’ 

Gelet op bovenstaande willen wij u het volgende vragen: 

1. Wat is de huidige status van actiepunt 24 uit de kadernota Veiligheidsbeleid 

 Hillegom 2011-2014? 

 

Vragen van de CDA-fractie d.d. 04-04-2013 inzake woninginbraken  

Het aantal woninginbraken is in Hillegom in 2012 ten opzichte van 2011 enorm gestegen. 

Dit gaat niet alleen ten koste van de eigendommen maar ook van het veiligheidsgevoel 

van de Hillegommers. Het CDA is daar verontrust over en heeft de volgende vragen aan 

het college: 

1. Kan de portefeuillehouder een uitsplitsing geven van het aantal woninginbraken 

naar bepaalde buurten/wijken in Hillegom. Is het aantal woninginbraken in 

bepaalde buurten/wijken opvallend hoger? 

2. Kan de portefeuillehouder de toename verklaren, nader duiden of relateren aan 

bepaalde ontwikkelingen? 

3. Heeft de portefeuillehouder al overleg gepleegd met de politie over het gestegen 

aantal woninginbraken in Hillegom? Zo ja, wat zijn de maatregelen die de politie 

gaat nemen? Zo nee, waarom niet? 

4. Welke maatregelen kan de gemeente Hillegom zelf nemen in aanvulling op de 

acties van de politie? 

5. Wanneer kunnen wij een actieplan verwachten gericht op het drastisch 

 terugdringen van het aantal woninginbraken zodat het veiligheidsgevoel van de 

 Hillegommers weer toeneemt?  


