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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 19 februari 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-

Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse 

(D66), S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. 

Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen 

(Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn (BBH), A.L.J. Slobbe (BBH), F.Q.A. 

van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en 

F.J. Roelfsema 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 9a toe ter behandeling van een zienswijze 

Spoorvariant Duinpolderweg. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Mevrouw Zwetsloot en de heer Vader spreken in over agendapunt 8 

(Bestemmingsplan 3
e

 Loosterweg 130 e.o.) 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de aankondigingstermijn voor 

kapwerkzaamheden. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

Mevrouw Rippner stelt vragen over de informatie van de Intergemeentelijke Sociale 

Dienst (ISD) m.b.t. persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Deze worden beantwoord 

door wethouder Roelfsema. De wethouder zegt toe de raad te informeren over de 

uitkomst van de controle door de ISD van PGB’s die verstrekt zijn aan personen die 

niet bij de ISD bekend waren, zodra de controle is afgerond. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de informatiebijeenkomst van 18 december 

2014, de uitwisselingsavond van 8 januari 2015 en de raad van 22 januari 2015  

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld, waarbij 

de tekst van de brief aan de provincie over het toezichtregime begroting 2015 

wordt gecorrigeerd. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe binnenkort met de raad van gedachten te wisselen 

over de uitgangspunten voor de planontwikkeling van het St. Jozefpark. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

Er zijn geen antwoorden op schriftelijk gestelde vragen te behandelen. 
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8. Bestemmingsplan 3
e

 Loosterweg 130 e.o. gewijzigd vaststellen 

Mevrouw Van Dijk neemt niet deel aan de beraadslaging wegens persoonlijke 

betrokkenheid. 

De heer Van Egmond legt een stemverklaring af. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de mogelijkheid te bekijken van invoering van een 

openbare checklist voor de te volgen procedure naar omwonenden toe, bij 

aanvragen van bouwvergunningen. 

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

 

9. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 

Burgemeester Van Erk zegt toe 

- in de sanctietabel bij het laatste punt een verwijzing naar artikel 4 van de 

Drank- en Horecaverordening op te nemen; 

- antwoord te geven op de vraag door wie opgelegde boetes worden geïncasseerd 

(Rijk of gemeente); 

- na te gaan of controlebevindingen aan bedrijven en instellingen worden 

voorgelegd ter verificatie, voordat sancties worden opgelegd; 

- de raad regelmatig te informeren over de uitvoering van het Preventie- en 

Handhavingsplan Alcohol. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9a. Zienswijze Spoorvariant Duinpolderweg 

De heer Van Heusden dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom mondeling 

een amendement in (zie bijlage). 

De heer Van Trigt legt een stemverklaring af. 

De raad verwerpt het amendement. De fracties van Bloeiend Hillegom, PvdA en 

GroenLinks zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

De heer Van Egmond en mevrouw Van Dijk leggen een stemverklaring af. 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks 

zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Managementletter interim-controle accountant 2014 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2015. 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 

______________________________________________________________________________________ 

 BIJLAGE 

AMENDEMENT  (verworpen) 

Onderwerp: Zienswijze Spoorvariant Duinpolderweg 

Mondeling ingediend door de heer Van Heusden namens de fractie van Bloeiend 

Hillegom 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen: , waarbij de alinea met het kopje Introduceren 

van een alternatief wordt geschrapt. 


