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Aanwezig: 
Voorzitter: de heer C.A.A. Jongbloed (VVD) 
Leden: de dames M. Claasen-Zeeman (Hillegom Progressief), A. van Dijk 

(PvdA), M.C. van der Erf (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) 
en de heren Th.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), T.M. van 
Haaster (VVD), A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend 
Hillegom), A. de Jong (CDA), F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A van 
Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 
Tevens aanwezig: burgemeester J. Broekhuis en wethouders W.J. van Aken, 

J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk 
 

    
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    

De voorzitter opent de vergadering om 20:07 uur en heet iedereen welkom.  
 

2.2.2.2. Programmabegroting 2012Programmabegroting 2012Programmabegroting 2012Programmabegroting 2012    

Programma 3Programma 3Programma 3Programma 3    

Burgemeester Broekhuis zegt toe  

- de raad te laten weten of er inkomsten uit diensten van de brandweer zijn en 

zo ja, wie die inkomsten ontvangt; 

- de raad te laten weten waaraan de andere helft van de extra baten bij het 

programma Openbare Orde en Veiligheid wordt besteed; 

- de raad te laten weten hoe een efficiëntere handhaving duurder kan zijn. 

ProgrProgrProgrProgramma 5amma 5amma 5amma 5    

Wethouder Van Rijnberk zegt toe 

- de raad te laten weten of de huidige systematiek voor vaststelling van de OZB 

ertoe leidt dat eigenaren van goedkopere woningen in het nadeel zijn ten 

opzichte van eigenaren van woningen boven de € 450.000,-, als die duurdere 

woningen sterker in prijs gedaald zijn dan de goedkopere. 

- de raad een specificatie te geven van de maatschappelijke investeringen die 

zijn afgeraamd en de daarmee gemoeide bedragen; 

- de raad een toelichting te geven op de wijze waarop de € 3.9 miljoen extra 

afschrijving ten laste van de algemene reserve in de Kadernota 2012 en de 

Programmabegroting 2012 is opgenomen; 

- de raad een nadere toelichting te geven op de raming van de bouwleges in de 

meerjarenbegroting. 

ProProProProgramma 1gramma 1gramma 1gramma 1    

Wethouder Van Aken zegt toe 

- de raad de gegevens van de Kamer van Koophandel te verstrekken waarop de 

verwachte stijging in 2011 en 2012 van het aantal bedrijven is gebaseerd. 

Wethouder Van Griensven zegt toe 

- de raad te laten weten waarom complex 37 (voormalig terrein Lieverse) 

opgenomen is in de lijst van nog niet in exploitatie genomen gronden; 
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- de raad te laten weten waarom wordt voorgesteld in 2013 een bedrag te 

onttrekken aan de reserve algemene investeringen voor het Henri 

Dunantplein-zuid, terwijl de gemeentelijke activiteiten aldaar zijn stopgezet. 

Programma 4Programma 4Programma 4Programma 4    

Wethouder Van Aken zegt toe 

- de raad te laten weten hoe de kosten en (veel hogere) baten voor riolering en 

water te rijmen zijn met de beoogde 100% dekking; 

- de raad een nadere toelichting te geven op de nieuwe toerekeningsmethodiek 

bij rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

 
3.3.3.3. SluitingSluitingSluitingSluiting    

De voorzitter sluit de vergadering om 20:56 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 november 2011. 
 
 
 
 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan W. de Bock  

griffier wnd voorzitter 


