Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 12 december 2019
______________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer A. van Erk, burgemeester
de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom),
A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), L.M.J. Pijnacker (VVD),
J.M.R. Rippner (BBH) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren
S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), F.J.M. Evers
(BBH, vanaf punt 10), J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend
Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs
(BBH) en J. Zwaan (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.J. Hoekstra, de heren A. de Jong, J.A. van Rijn en
F.Q.A. van Trigt
Afwezig:

de dames J.A. Noort (CDA) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heer
D. van Egmond (GroenLinks)

1.

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

2.

Vaststellen van de agenda
De raad voegt agendapunt 11a toe ter behandeling van een motie van de fractie
van D66 en agendapunt 12j ter behandeling van een nagekomen raadsvoorstel.
De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over agressie naar jeugdzorgwerkers. Deze worden
beantwoord door wethouder Van Trigt.
De heer Buijck stelt vragen over de politiecapaciteit. Deze worden beantwoord door
burgemeester Van Erk. De heer Van Erk zegt toe de raad de correspondentie toe te
sturen die hierover gevoerd is tussen de eenheid Den Haag en de minister.
De heer Zwaan stelt vragen over de omleiding van buslijn 14. Deze worden
beantwoord door wethouder Van Rijn.
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over bomen die plaats moeten maken voor het
Integraal KindCentrum (IKC). Deze worden beantwoord door wethouder Van Rijn.
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de locaties Zanderij en Pastoorslaan in relatie
tot de Woonvisie. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong.

5.

Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 31 oktober 2019 en van
de raadsvergadering van 7 november 2019
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
De raad actualiseert de actielijst.
Op verzoek van de heer Jansen zegt de voorzitter toe de raad te informeren over
de uitkomst van het onderzoek m.b.t. het JAVA-gebouw.
De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en
doorlopende toezeggingen.
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6.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.

7.

Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.

8.

Advisering AB-leden Holland Rijnland voor vergadering Algemeen Bestuur van
18 december 2019
De heer Langeveld geeft een terugkoppeling van het vooroverleg van de cluster
Duin- en Bollenstreek voor de AB-vergadering van 18 december, met betrekking
tot de governance. Hij geeft de raadsleden in overweging de thema’s die spelen
binnen Holland Rijnland onderling te verdelen om zo de werklast te spreiden.

9.

Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleidsplan
Hillegom 2020-2024
Mevrouw Dijkshoorn dient namens alle fracties een amendement in (zie bijlage).
De raad neemt het amendement unaniem aan.
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.

10.

Startnotitie ‘Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale
Energiestrategie Holland Rijnland
De heer Boschma dient namens de fracties van D66 en Bloeiend Hillegom een
amendement in (zie bijlage).
De raad verwerpt het amendement. De fracties van D66 en Bloeiend Hillegom
zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.
De heer Boschma legt mede namens de fractie van Bloeiend Hillegom een
stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11.

Evaluatie samenwerking met Stichting Cultuurbeleving Hillegom
De heer Boschma dient namens de fracties van D66 en Bloeiend Hillegom een
motie in (zie bijlage).
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
De raad verwerpt de motie. De fracties van D66 en Bloeiend Hillegom zijn
vóór. De overige fracties zijn tegen.

11a.

Motie Gemeentefonds, trap op trap af
De heer Boschma dient een motie in (zie bijlage).
Wethouder De Jong zegt toe de raad direct te informeren als er resultaten zijn
van het landelijk onderzoek naar het zoveel mogelijk voorkomen van de
negatieve gevolgen van de trap-op-trap-af-systematiek van het gemeentefonds.
De heer Boschma trekt de motie in.

12.

Hamerstukken:
De voorzitter meldt enkele correcties in de stukken onder 12b en 12c.

12a.

Toestemming geven om te besluiten tot de 1e wijziging van de Gr HLTsamen
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12b.

Intrekken verordening ouderenparticipatie
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12c.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12d.

Belastingverordeningen 2020
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De raad besluit unaniem volgens voorstel.
12e.

Kredietaanvraag Jozefpark en omgeving
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12f.

2e Bestuursrapportage 2019
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12g.

Nota Reserves en voorzieningen HLTsamen 2019
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12h.

Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom
veilig’
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12i.

Halfjaarcijfers en begrotingswijziging 2019-I ISD Bollenstreek
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12j.

8e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2020.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter
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BIJLAGE
AMENDEMENT (aangenomen)
Onderwerp: Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid
Hillegom 2020-2024
Ingediend door mevrouw Dijkshoorn namens alle fracties
Tekst amendement
besluitpunt 1 te vervangen door
1. Bijgaand beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk afval- en beleidsplan
Hillegom 2020-2024’ gewijzigd vast te stellen, conform de bijlage bij dit
amendement, met daarin de volgende beleidspunten:
- een tarief te hanteren voor het aanbieden van huishoudelijk restafval;
- het huishoudelijk restafval één keer per vier weken ‘aan huis’ in te zamelen
met een gechipte minicontainer van 140 liter bij laagbouw en bij hoogbouw
met een elektronisch afgesloten collectieve voorziening;
- de service op gft voor de laagbouw uit te breiden met de mogelijkheid om de
minicontainer elke week aan te bieden in de maanden mei tot en met
september;
- flankerende maatregelen te nemen zoals intensieve communicatie, inzet van
afvalcoaches en een compensatieregeling voor medisch afval
(incontinentiemateriaal);
- de maatregelen uit het beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk
afval- en beleidsplan Hillegom 2020-2024’ in één keer uit te voeren vanaf
2021.
Toelichting
Met dit amendement passen we het voorstelde beleid op twee punten enigszins aan:
a. Alle veranderingen laten we direct op 1-1-2021 ingaan. We maken hierbij dus geen
uitzondering voor de ophaalfrequentie van het restafval. Een niet gelijktijdige
invoering van alle wijzigingen kan tot verwarring leiden en dat vinden wij
onwenselijk.
b. We verhogen de service op gft door dit in de maanden mei t/m september
wekelijks op te halen in plaats van tweewekelijks. Hiermee voorkomen we o.a.
stankoverlast.
Wijziging a levert een (eenmalige) besparing op, wijziging b verhoogt de kosten.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de bedragen die zijn opgenomen in de
Programmabegroting 2020-2023 toereikend zijn.
BIJLAGE bij amendement Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleidsplan
Wijzigingen in het vastgestelde beleidsplan ten opzichte van het voorgestelde plan:
Op blz. 7 bovenaan:
de tekst
Restafval bij de laagbouw gaat in het nieuwe afvalinzamelmodel in minicontainers van
140 liter die in het eerste jaar van het nieuwe afvalbeleid om de week aan de straat
gezet kunnen worden, waarbij er per lediging betaald wordt. In het tweede jaar zal
blijken of de ledigingsfrequentie verlaagd kan worden naar een keer in de vier weken,
omdat er aanzienlijk minder restafvalaanbod is.
vervangen door
Restafval bij de laagbouw gaat in het nieuwe afvalinzamelmodel in minicontainers van
140 liter die één keer in de vier weken aangeboden kunnen worden, waarbij er per
lediging betaald wordt.
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Op blz. 7 halverwege de eerste alinea:
de tekst
De service op gft blijft voor de laagbouw gelijk.
vervangen door
De service op gft wordt voor de laagbouw uitgebreid met de mogelijkheid om de
minicontainer elke week aan te bieden in de maanden mei tot en met september.
Op blz. 7 laatste zin van de tweede alinea:
de tekst
In het afvalinzamelsysteem zijn ook opties mogelijk zoals het extra inzamelen van gft
gedurende drie of vijf maanden (extra kosten), het rijden van takkenrondes en het
extra openstellen van de milieustraat (ook beiden extra kosten).
vervangen door
In het afvalinzamelsysteem zijn ook opties mogelijk zoals het rijden van
takkenrondes en het extra openstellen van de milieustraat (beide extra kosten).
Op blz. 13 in de tabel onder Laagbouw
bij restafval, de tekst
Diftar, betalen per lediging van een 140 liter minicontainer, 26x per jaar kunnen
aanbieden (en na een jaar 13x kunnen aanbieden)
vervangen door
Diftar, betalen per lediging van een 140 liter minicontainer, 13x per jaar kunnen
aanbieden
Op blz. 13 in de tabel onder Laagbouw
bij GFT en etensresten, de tekst
Minicontainer bij de woning, 26x per jaar kunnen aanbieden
vervangen door
Minicontainer bij de woning, eens per twee weken en in de maanden mei t/m
september wekelijks kunnen aanbieden.
Op blz. 14 helemaal onderaan, doorlopend op blz. 15
de tekst
In het eerste jaar blijven de restafval-inzamelrondes om de week, zodat iedereen kan
wennen aan het nieuwe beleid. 26 keer per jaar aanbieden van de minicontainer is
dan mogelijk maar het hoeft niet.
schrappen.
Op blz. 15 in de eerste alinea
de tekst
Een verlaging van de inzamelrondes naar een keer in de vier weken is in het tweede
jaar van het nieuwe beleid dan ook mogelijk.
vervangen door
Een verlaging van de inzamelrondes naar een keer in de vier weken met ingang van
01-01-2021, in plaats van tweewekelijks, geeft een daling van de kosten voor de
inzameling.
Op blz. 16 in de eerste alinea onder 3.4
de tekst
Als extra service kan de gft-minicontainer in de zomermaanden (juni, juli en
augustus) iedere week naar buiten (met als optie om deze verhoogde frequentie ook
in mei en september door te voeren).
vervangen door
Als extra service kan de gft-minicontainer in de maanden mei, juni, juli, augustus en
september iedere week worden aangeboden.
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Op blz. 21 bovenaan
vóór de tekst
De geraamde baten bestaan uit lagere verwerkingskosten …
toevoegen
De eerste twee opties worden direct in het nieuwe beleid meegenomen (vierwekelijkse
inzameling restafval en wekelijkse inzameling gft in de maanden mei tot en met
september).

AMENDEMENT (verworpen)
Onderwerp: Startnotitie "Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar
Regionale Energiestrategie Holland Rijnland"
Ingediend door de heer Boschma namens de fracties van D66 en Bloeiend
Hillegom
Tekst amendement
Het conceptbesluit te vervangen door
de startnotitie "Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale
Energiestrategie Holland Rijnland" grotendeels te onderschrijven, met de
aantekening dat er geen energie en middelen gestoken dienen te worden in verder
onderzoek naar de inzet van biomassa als vorm van duurzame energie en warmte.
Toelichting
In de startnotitie zoals deze nu voorligt wordt (pagina 4) gesproken over 'het
stimuleren van andere vormen van duurzaam opgewekte energie'. Daarbij wordt
terecht gesteld dat energieopwekking door de inzet van biomassa een groot effect
heeft op het landschap. Los van de relatie tot de opbrengst. De startnotitie stelt dat
deze vorm van energieopwekking nog wordt onderzocht, of nog onderzocht gaat
worden.
Wij zijn van mening dat biomassa niet aangemerkt kan worden als bron van
duurzame energie en warmte en dat er derhalve geen energie en middelen gestoken
dienen te worden in verder onderzoek naar de inzet van biomassa voor het opwekken
van energie. Het draagt niet bij aan het streven naar een energie- en klimaatneutrale
gemeente.
MOTIE (verworpen)
Onderwerp: Evaluatie van de samenwerking met de Stichting Cultuurbeleving
Hillegom
Ingediend door de heer Boschma namens de fracties van D66 en Bloeiend
Hillegom
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
- de gemeente Hillegom grote waarde hecht aan een vitaal cultureel leven in het
dorp en de Hillegomse samenleving;
- de gemeente zich middels divers beleid inspant om het cultureel leven in Hillegom
te stimuleren en ondersteunen;
- de subsidieverordening Hillegom ruimte biedt om meerjarige subsidies te
verstrekken,
van mening dat
- de Muziekschool, de Bibliotheek en de Stichting Cultuurbeleving Hillegom
(Kulturele Raad) als grote culturele organisaties een grote en stabiele bijdrage
leveren en uitvoering geven aan het gemeentelijke beleid;
- het aanvragen van subsidies een arbeidsintensief proces is;
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-

een meerjarige subsidie-overeenkomst de organisaties rust en een meerjarig
perspectief geeft;
- meerjarige subsidie-overeenkomsten ruimte bieden voor een jaarlijkse meting op
gestelde doelen;
- het wenselijk is dat subsidieovereenkomsten culturele instellingen met een
meerwaarde voor ons dorp een beter perspectief bieden voor de toekomst en
vrijwaren van onnodig papierwerk,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- de bestaande subsidie-overeenkomsten met de Muziekschool, de Bibliotheek en de
Stichting Cultuurbeleving Hillegom (Kulturele Raad) per 2020 in samenspraak met
de instellingen om te zetten in meerjarige overeenkomsten voor de periode 20202024
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE (ingetrokken)
Onderwerp: Gemeentefonds, trap op trap af
Ingediend door de heer Boschma (D66)
Tekst motie
De raad,
constaterende dat
- het vullen van het gemeentefonds gekoppeld is aan de hoogte van de rijksuitgaven
en gemeenten voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van financiering uit dat
gemeentefonds;
- door voor de jaarlijkse rijksbijdrage in het gemeentefonds de trap-op-trap-afsystematiek te hanteren, ook als er sprake is van onder-uitputting door het Rijk, de
uitkeringen uit het fonds te maken hebben met grote schommelingen;
- gemeenten gedurende het lopende begrotingsjaar en zelfs met terugwerkende
kracht worden geconfronteerd met deze schommelingen, waardoor zij voor forse
bezuinigingsopgaven staan en geen meerjarige financiële zekerheid hebben;
- er momenteel sprake is van onder-uitputting en landelijk het accres, naar
verwachting voor meerdere jaren, naar beneden is bijgesteld;
- veel gemeenten, waaronder Hillegom, door bovengenoemde ontwikkelingen steeds
weer meer moeite moeten doen om een effectieve, sluitende meerjarenbegroting
te kunnen opstellen;
- de Tweede Kamer een motie Seegers heeft aangenomen (d.d. 19-09-2019) waarin
de regering wordt verzocht om samen met de gemeenten te laten onderzoeken
hoe de negatieve gevolgen van de trap-op-trap-af-systematiek zoveel mogelijk
kunnen worden voorkomen,
overwegende dat
- gemeente Hillegom conform art. 203 Gemeentewet een meerjarig, structureel en
reëel begrotingsevenwicht behoort te hebben, hetgeen door de Provincie wordt
gecontroleerd,
van mening dat
- gemeenten gebaat zijn bij een meerjarige zekerheid over de inkomsten uit het
gemeentefonds en er op moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk een stabiele en
betrouwbare partner is,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- bovenstaand standpunt van de gemeenteraad in te brengen in de relevante
overleggen met de VNG, het Rijk e.d.;
- navraag te doen bij Rijk en VNG hoe het staat met het overleg en wanneer
resultaten hiervan te verwachten zijn;
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-

de gemeenteraad de antwoorden terug te koppelen;
de gemeenteraad terstond op de hoogte te stellen van de resultaten van het
onderzoek
en gaat over tot de orde van de dag.
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