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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 16 april 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), 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 

 

Afwezig: de heer A.L.J. Slobbe (BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Ringelberg aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 10a toe ter behandeling van een motie van de fracties 

van PvdA en Bloeiend Hillegom over een hondenlosloopplaats in het 

buitengebied. 

De raad voegt agendapunt 10b toe ter behandeling van een motie van de fracties 

van D66, VVD en CDA over het fietspad Hillegom-Bennebroek. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer De Goeij stelt vragen over internet in het buitengebied. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Van Egmond stelt vragen over het kappen van bomen. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Van Egmond stelt vragen over een ISD-notitie met betrekking tot pgb’s 

(persoonsgebonden budgetten). Deze worden beantwoord door wethouder 

Roelfsema. 

De heer Van Egmond stelt vragen over de voortgang van de Duinpolderweg. Deze 

worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

 

5. Vaststellen van de verslagen van de informatiebijeenkomst van 5 maart 2015, 

de uitwisselingsbijeenkomsten van 5 maart 2015, de raadsavond van 19 maart 

2015 en de informatiebijeenkomsten van 26 maart 2015 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

Burgemeester Van Erk zegt toe dat het college de raad schriftelijk zal informeren 

over de stand van zaken van openstaande punten waarvoor de afdoeningstermijn 

in de actielijst verstreken is. 
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6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

De heer Van Heusden stelt een aanvullende vraag. Deze wordt door wethouder Ten 

Hagen beantwoord. 

Burgmeester Van Erk zegt toe vraag 4 en 5 van mevrouw Van Dijk over bemensing 

stembureaus alsnog te beantwoorden. 

 

8. Evaluatie N208 fase 1 en 2 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de N208 fase 1 en 2 te toetsen aan het 

bereikbaarheidsplan van de hulpdiensten. 

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

 

9. Groenbeleidsplan 2015-2024 

De heer Vrijburg dient namens de fracties van CDA, Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks een motie in (zie bijlage). 

De heer Van Egmond dient een amendement in (zie bijlage). 

Na discussie trekt de heer Vrijburg namens de indieners de motie in. 

De raad verwerpt het amendement. Alleen de fractie van GroenLinks is vóór. 

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

zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

10. Rapport RKC Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom 

De heer Van Egmond dient een motie in (zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt toe de raad te betrekken bij de voorbereiding van het 

nieuwe communicatiebeleidsplan. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De heer Van Egmond trekt de motie in. 

 

10a. Motie hondenlosloopplaats in het buitengebied 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA en Bloeiend Hillegom een 

motie in (zie bijlage). 

Na discussie trekt mevrouw Van Dijk namens de indieners de motie in. 

 

10b. Motie Fietspad Hillegom-Bennebroek 

De heer Adamse dient namens de fracties van D66, VVD en CDA een motie in (zie 

bijlage). Na discussie wijzigt de heer Adamse de motie namens de indieners. 

De raad neemt de gewijzigde motie unaniem aan. 

 

11. Hamerstukken: 

11a. Herziene verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom 

 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11b. Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hillegom 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11c. Overheveling middelen voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen naar 

 reserve onderwijshuisvesting 

 De heren Van Egmond en Vrijburg leggen een stemverklaring af. 

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

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:48 uur.  

 



 

3 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2015. 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 BIJLAGE 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Groenbeleidsplan 2015-2024 

Ingediend door de heer Vrijburg namens de fracties van CDA, Bloeiend Hillegom 

en GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de inwoners van Hillegom via een enquête van het burgerpanel hebben 

aangegeven dat de variatie en gebruiksfuncties van het groen verbeterd en/of 

versterkt moeten worden; 

- in enquêtes naar voren komt dat de aantrekkelijkheid van Hillegom als 

woonomgeving mede wordt bepaald door het groen;  

- de gemeenteraad dan ook de wens geuit heeft dat Hillegom weer een wat 

groenere gemeente moest worden. Waarbij het groen in voldoende oppervlakte, 

variatie en gebruiksfuncties bijdraagt aan een zo aantrekkelijk mogelijke 

woonomgeving; 

- er een groenbeleidsplan 2015-2024 is opgesteld waarin rekening is gehouden 

met zowel de wensen van de inwoners als de gemeenteraad; 

- qua uitvoering van het groenbeleidsplan ambitieniveau 3 ‘Groene gemeente’ door 

het college het meest passend wordt geacht bij de wensen van de inwoners en de 

gemeenteraad; 

- het college van B&W om financiële redenen kiest voor ambitieniveau 1 

‘Ongewijzigd doorgaan’ waarbij wordt aangegeven dat het huidige 

kwaliteitsniveau op termijn nog verder zal afnemen, 

 van mening dat 

- het onwenselijk is om de kwaliteit van het groen verder achteruit te laten gaan 

omdat dit de aantrekkelijkheid van Hillegom als woonomgeving negatief 

beïnvloedt; 

- hierdoor de aantrekkingskracht om zich in Hillegom te vestigen minder kan 

worden en dit zijn gevolgen voor de verkoopbaarheid van huizen kan hebben; 

- ook voor de Hillegommers de beleving van groen negatief beïnvloed kan worden 

terwijl een mooie, gevarieerde, goed onderhouden groene omgeving juist zo 

positief werkt op het welbevinden van de inwoners; 

- er gezien de financiële situatie van de gemeente Hillegom binnen de 

mogelijkheden gezocht moet worden naar middelen om toch in ruimere mate 

uitvoering te geven aan het groenbeleidsplan 2015-2024 dan bij ambitieniveau 1 

‘Ongewijzigd doorgaan’ mogelijk is; 

- hierbij kritisch gekeken zou kunnen worden naar mogelijkheden om, voor een 

nader te bepalen periode, uitvoering van ander onderhoud, zoals aan wegen, 

riolering, (onderwijs)gebouwen etc. in enige mate te temporiseren waardoor de 

hierdoor jaarlijks bespaarde middelen ingezet kunnen worden voor uitvoering van 

het groenbeleidsplan. Hierdoor komt de last van een tekort aan middelen voor de 

uitvoering van het diverse (vervangings)onderhoud in de gemeente Hillegom niet 

alleen bij het groen terecht; 

- temporisering van ander onderhoud absoluut niet mag leiden tot een te grote 

onwenselijke achterstand van ander onderhoud en dat er zeker geen risico op 



 

4 

aansprakelijkheidstelling bij schade ontstaat. Dit ter beoordeling van het college 

van B&W, 

 verzoekt het college 

- in de volle breedte te zoeken naar mogelijkheden om uitvoering van 

(vervangings)onderhoud in de gemeente Hillegom in enige mate te temporiseren 

waardoor hiervoor jaarlijks minder hoeft te worden uitgegeven en deze bespaarde 

uitgaven kunnen worden ingezet voor de uitvoering van het groenbeleidsplan 

2015-2024 en daarbij tevens te bekijken voor welke periode dat mogelijk is om te 

voorkomen dat een te grote onwenselijke achterstand van ander onderhoud 

ontstaat; 

- bij dit onderzoek ook de middelen te betrekken die nog resteren in de 

voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen; 

- de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk aan de gemeenteraad te 

presenteren zodat, wanneer daartoe aanleiding is, deze verwerkt kunnen worden 

in de meerjarenbegroting 2016-2018 

 en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT  (verworpen)   

Onderwerp: Groenbeleidsplan 2015-2024 

Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks) 

 

Tekst amendement 

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: Het Groenbeleidsplan 2015-2024 vast te stellen op 

ambitieniveau 3 – Groene gemeente 

De volgende beslispunten toe te voegen: 

2. De realisatie van dit ambitieniveau afhankelijk te maken van de financiële 

middelen die hiervoor beschikbaar kunnen worden gesteld; 

3. In deze raadsperiode (2015-2018) een bedrag van ca. € 1,5 miljoen (het verschil 

tussen € 434.000 en € 51.000 gedurende 4 jaren) te reserveren ten laste van de 

Nuon-reserve om op projectbasis groen te vervangen; 

4. In 2018 een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van financiële 

middelen voor het realiseren van ambitieniveau 3 in de resterende looptijd van 

dit Groenbeleidsplan. 

 

Toelichting 

Geconstateerd wordt dat voor het Groenbeleidsplan 2015-2024 ambitieniveau 3 het 

gewenste ambitieniveau is. Tevens wordt vastgesteld dat dit ambitieniveau niet 

gerealiseerd kan worden gezien de huidige financiële positie van de gemeente. 

Op basis hiervan wordt gekozen voor ambitieniveau 1 met als aanvulling een 

projectmatige vervanging van groen. 

Ten opzichte van het gewenste ambitieniveau kan deze keuze worden gezien als een 

‘nee, tenzij’ : we voeren het gewenste beleid niet uit, tenzij de middelen hiervoor 

beschikbaar zijn. Naar onze mening weerspiegelt deze formulering onvoldoende de 

wens om ambitieniveau 3 te realiseren indien daarvoor de financiële middelen wel 

beschikbaar zijn. 

Een positieve  ‘ja, mits’ formulering weerspiegelt deze wens wel, en geeft nog steeds 

het voorbehoud weer m.b.t. de benodigde financiële ruimte. 

Hiermee is gedurende de gehele beleidsperiode duidelijk wat het gewenste 

ambitieniveau is en kan dat als helder uitgangspunt dienen, o.a. bij het beschikbaar 

stellen van de financiële middelen. 

Bij de projectmatige verbetering van het groen gaat het onder andere, en niet 

uitsluitend, om de Hoftuin en omgeving, doorgaande wegen (waaronder de N208), 

het Van Nispenpark en omgeving en het Wilhelminapark en omgeving. Het 

beleidsplan beslaat een periode van tien jaar, waarin ruimte moet zijn voor meer dan 

de genoemde verbeteringen. 
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MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Rapport rekenkamercommissie 'Gemeentelijk communicatiebeleid 

Hillegom' 

Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks) 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- het rapport van de rekenkamercommissie 'Gemeentelijk communicatiebeleid 

Hillegom' een overwegend positief beeld laat zien van het huidige gemeentelijke 

communicatiebeleid, maar er op onderdelen verbetering gewenst is; 

- in het onderzoek van de rekenkamercommissie wordt geconstateerd dat in het 

beleidsplan een analyse van de één-op-één communicatie met burgers ontbreekt; 

- één van de prioriteiten in het huidige communicatiebeleid is het waarborgen van 

de kwaliteit van de communicatie richting belanghebbenden bij 

grotere/ingrijpende projecten of beleidsvoorstellen, 

van oordeel dat 

- ook minder grote projecten of beleidsvoorstellen ingrijpend kunnen zijn voor 

belanghebbenden en een zorgvuldige communicatie met hen vergen; 

- de communicatie met belanghebbenden rond een aantal projecten en/of 

beleidsvoorstellen in de afgelopen periode beter had gekund; 

- dit een integraal en essentieel onderdeel is van (de uitvoering van) het 

communicatiebeleid; 

- het belangrijk is om op structurele basis inzicht te krijgen in de effectiviteit van dit 

onderdeel van de gemeentelijke communicatie en met name de 

burgertevredenheid hierover, zodat hiervan ook een analyse kan worden gemaakt 

en desgewenst verbeteracties kunnen worden geïnitieerd, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- onderzoek te doen naar mogelijkheden om structureel inzicht te krijgen in de 

effectiviteit van de communicatie met belanghebbenden bij projecten of 

beleidsvoorstellen; 

- hierin in het bijzonder aandacht te geven aan de burgertevredenheid; 

- de resultaten van dit onderzoek binnen 3 maanden aan de raad te presenteren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Hondenlosloopplaats buitengebied 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA en Bloeiend 

Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat in het in december 2013 vastgestelde hondenbeleid is opgenomen dat 

losloopplaatsen voor honden worden aangewezen:  

 ‘Omdat het los laten lopen van honden bijdraagt aan het welzijn van het dier en 

het plezier van de hondenbezitters, worden verspreid over de gemeente 

losloopplaatsen aangewezen’ (p.8); 

- dat de aanlijnplicht voor honden in de gehele gemeente, dus ook in het 

buitengebied, van kracht is; 

- dat voor wat betreft het hondenbeleid door de gemeente voornamelijk reacties 

zijn ontvangen op de losloopgebieden; 

- dat er op dit moment geen losloopplaatsen in het buitengebied zijn; 
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- dat de nieuwe wijk ’t Zand grenst aan het buitengebied Beeklaan / Derde 

Loosterweg, 

van oordeel 

- dat de overwegingen uit het hondenbeleid voor het realiseren van losloopplaatsen 

onverminderd van kracht zijn, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het realiseren van een 

hondenlosloopplaats op de hoek van de Derde Loosterweg en hierover voor het 

zomerreces van 2015 aan de raad te rapporteren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Fietspad Hillegom-Bennebroek 

Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, VVD en CDA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- op 6 oktober 2010 het bestemmingsplan fietspad Hillegom-Bennebroek door de 

raad is vastgesteld; 

- dit bestemmingplan voorziet in een fietspad door de Vosse- en Weerlanerpolder 

en de Oosteinderpolder aan de oostkant bij de Ringvaart; 

- er in de Vosse- en Weerlanerpolder al een onverhard fietspad is aangelegd aan de 

westzijde vanaf de Oude Weerlaan tot de Oosteinderlaan, 

van mening zijnde dat 

- de Vosse- en Weerlanerpolder een belangrijk natuurgebied is met een gevarieerde 

flora en fauna en met name een kwetsbare populatie weidevogels;  

- het van belang is dat de inrichting en gebruik van de polder als recreatiegebied 

tot een minimale verstoring van het natuurgebied zullen leiden; 

- in dat licht twee fietspaden in een relatief klein gebied te veel is van het goede; 

- door benutting van het bestaande fietspad-west er toch een fietsverbinding kan 

worden gecreëerd tussen Hillegom en Bennebroek; 

- het aanpassen van het huidige fietspad en het realiseren van aansluiting van dit 

fietspad aanzienlijk minder kosten met zich meebrengen dan de aanleg van een 

nieuw fietspad;  

- het geplande gedeelte van het fietspad aan de oostkant van de polder daarom kan 

vervallen, 

draagt het college op 

- een voorstel aan de raad voor te leggen om alleen het noordelijk gedeelte van het 

geplande fietspad (Oosteinderlaan-Bennebroek) te realiseren; 

- bij dit voorstel ook aan te geven welke verbeteringen er nodig zijn met betrekking 

tot het huidige fietspad; 

- bij dit voorstel aan te geven wat de (financiële) consequenties zijn van dit 

alternatief 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

Het dictum vervangen door: 

“draagt het college op te onderzoeken wat de consequenties zijn als alleen het 

noordelijk gedeelte van het geplande fietspad (Oosteinderlaan-Bennebroek) wordt 

gerealiseerd”. 

 


