Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 25 juni 2020
___________________________________________________________________________
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), D. van Egmond (GroenLinks),
F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), C.H. Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt
(BBH), M. Roelofs (BBH), F.R. Vrijburg (CDA) 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:

1.

de heer J.J.R. Jansen en mevrouw A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA)

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Hij meldt dat de heer Jansen niet langer deel uitmaakt van de fractie van Bloeiend Hillegom
en als zelfstandige fractie doorgaat.
Door loting wordt de heer Boschma aangewezen als eerst stemmend lid.
De raad neemt afscheid van de adjunct-griffier, de heer Bosma, die griffier is geworden in
Oostzaan.

2.

Vaststellen van de agenda
De heer Langeveld doet verslag van de algemeen-bestuursvergadering van Holland
Rijnland van 24 juni.
De raad besluit agendapunt 8b als bespreekstuk te behandelen na punt 11.
De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Mevrouw Van der Veer spreekt in over klimaat- en gezondheidseffecten van druk
gemotoriseerd verkeer in Hillegom.

4.

Vragenkwartier
De heer Van Egmond stelt vragen over een brief van de provincie aan enkele inwoners over
de Duinpolderweg. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. De wethouder zegt
toe dat de raad de brief alsnog ontvangt.
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over stijgende kosten TWO Jeugdzorg. Deze worden
beantwoord door wethouder Van Trigt.
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de publiciteitscampagne ‘Winst uit je woning’. Deze
worden beantwoord door wethouder Hoekstra.
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over zwemactiviteiten bij de Ringoevers. Deze worden
beantwoord door burgemeester Van Erk.
De heer Van Duffelen stelt vragen over het regiostandpunt met betrekking tot de
versoepeling van de landelijke coronamaatregelen. Deze worden beantwoord door
burgemeester Van Erk.
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5.

Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 14 mei 2020 en van de
raadsvergadering van 28 mei 2020
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
De raad actualiseert de actielijst. Wethouder Van Rijn zegt toe dat de startnotitie reintegratiebeleid (toezegging 1-11-2018) en de evaluatie van de Verordening tegenprestatie
naar vermogen ISD 2019 (toezegging 9-5-2019) eind volgende week naar de raad komen.
De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende
toezeggingen.

6.

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

7.

Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn nog geen antwoorden op schriftelijk gestelde vragen.

8. Hamerstukken:
8a. Afvalstoffenverordening Hillegom 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
8c. Zienswijze conceptbegroting 2021 RDOG HM
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
8d. 1e Bestuursrapportage 2020 Hillegom
De heer Boschma legt een stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
9.

Zienswijze ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek
De raad besluit volgens voorstel. De fracties van CDA, BBH en VVD zijn vóór. De overige
fracties zijn tegen.

10. Kadernota 2021 gemeente Hillegom
De heer Langeveld dient namens de fracties van CDA, BBH en VVD een amendement in (zie
bijlage).
De heer Zwaan dient namens de fracties van CDA, Bloeiend Hillegom en BBH een motie in
(zie bijlage).
Na discussie trekt de heer Zwaan namens de indieners de motie in deze vorm in en zegt in
de volgende vergadering met een aangepaste motie te komen.
Wethouder De Jong zegt toe bij de stukken voor de begroting 2021 de raad inzicht te geven
in de afwegingen die het college heeft gemaakt met betrekking tot de opties voor het
sluitend maken van de begroting.
De raad neemt het amendement aan. De fracties van D66 en Bloeiend Hillegom zijn tegen.
De overige fracties zijn vóór.
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.
11. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Omgevingsdienst West-Holland
De heer Van Egmond (GroenLinks) dient een amendement in (zie bijlage).
Wethouder Hoekstra zegt toe in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst WestHolland het gesprek aan te gaan om de nu ontbrekende norm voor ‘Voortgang realisatie
Meldingsplicht Energiebesparing’ zo hoog mogelijk te laten invullen.
Wethouder Hoekstra zegt toe de raad te informeren over de huidige stand van zaken met
betrekking tot de Meldingsplicht Energiebesparing.
De heer van Egmond trekt het amendement in.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
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8b. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 RDOG HM
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:23 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2020.

mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

dhr. A. van Erk
voorzitter
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BIJLAGE
AMENDEMENT (aangenomen, 14 vóór – 3 tegen)
Onderwerp: Kadernota 2021 gemeente Hillegom
Ingediend door de heer Langeveld namens de fracties van CDA, BBH en VVD
Tekst amendement:
Besluitpunt 1 te vervangen door
‘De Kadernota 2021 vast te stellen, met dien verstande dat rekening gehouden moet worden
met de uitkomsten van de Meicirculaire Gemeentefonds, met wijzigingen die samenhangen met
de gevolgen van de coronacrisis en met andere financiële ontwikkelingen om de begroting voor
2021 sluitend te krijgen’.
Als besluitpunt 3 toe te voegen:
‘Het college te verzoeken in de Programmabegroting 2021 per programma zichtbaar te maken
welke structurele uitgaven uit de Kadernota 2021 in de begroting zijn opgenomen.’
Toelichting:
Wetgeving vereist een sluitende begroting of binnen vier jaar een sluitende begroting met te
realiseren bezuinigingen. De Kadernota 2021 biedt geen zicht op een sluitende begroting binnen
4 jaar. De effecten van de coronacrisis zijn nog niet verwerkt in deze Kadernota, de eerste
indruk van de Meicirculaire is dat het financiële beeld nog negatiever wordt dan in de Kadernota
is geschetst en de verwachting is dat de cijfers later dit jaar moeten worden bijgesteld. Dit
amendement maakt duidelijk dat de raad zich, gezien deze onzekerheden, niet wil vastleggen
op de cijfers die in deze Kadernota staan en spoort het college aan om prioriteiten te stellen bij
de voorgenomen uitgaven. Het doel hiervan is een Programmabegroting op te stellen die voor
2021 sluitend is. Om zijn controlerende taak uit te kunnen oefenen vindt de raad het belangrijk
dat de structurele uitgaven uit de Kadernota 2021 die worden opgenomen in de
Programmabegroting 2021, als zodanig herkenbaar zijn.

MOTIE (ingetrokken)
Onderwerp: Kadernota 2021 gemeente Hillegom - Verblijfsbelasting
Ingediend door de heer Zwaan namens de fracties van CDA, Bloeiend Hillegom en
BBH
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
belastingheffing veelal noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren in lokale
voorzieningen;
vele van die investeringen ook ten gunste komen van toeristen en arbeidsmigranten;
men pas verplicht is zich in de Basisregistratie Personen (BRP) te laten inschrijven als
ingezetene als men langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen;
een deel van de in Hillegom verblijvende arbeidsmigranten kortverblijvers zijn en zich
zodoende niet zal inschrijven in de BRP;
de gemeente Hillegom hierdoor onvoldoende inzicht heeft in het aantal in de gemeente
verblijvende arbeidsmigranten;
de bestaande handhavingscapaciteit op dit moment volledig belegd is, waardoor slechts
een zeer beperkt aantal uren zijn gereserveerd is voor het thema huisvesting
arbeidsmigranten;
dit mogelijk leidt tot voor arbeidsmigranten minder prettige woonomstandigheden;
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de gemeenteraad kan bepalen dat verblijfsbelasting verschuldigd is over zakelijke of privé
overnachtingen van mensen buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding betalen;
dit betekent dat ook verblijfsbelasting mag worden geheven voor het verblijf van
arbeidsmigranten;
om verblijfsbelasting te kunnen heffen, de gemeenteraad een verordening verblijfsbelasting
moet vaststellen;
in deze verordening de berekening van de verschuldigde belasting wordt vast vastgelegd;
in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht is vastgelegd dat verblijfsaanbieders een
nachtregister moeten bijhouden,

van mening dat
het fair is om aan in de gemeente overnachtende personen en/of verblijfsaanbieders een
vergoeding te vragen in de vorm van verblijfsbelasting voor het gebruik van de lokale
voorzieningen;
het belangrijk is om te handhaven op goede en fatsoenlijke huisvesting voor
arbeidsmigranten vanwege het tegengaan van risico's voor de gezondheid, de
brandveiligheid, overbewoning en overlast;
het belangrijk is dat de overheid en hulpdiensten weten wie waar verblijft als zich
calamiteiten voordoen;
de verblijfsbelasting de gemeente beter inzicht kan geven in de aantallen arbeidsmigranten
op bepaalde adressen in Hillegom;
de opbrengsten uit de verblijfsbelasting deels kunnen worden aangewend voor de
handhaving op goede huisvesting voor arbeidsmigranten;
een digitaal nachtregister voor verblijfsaanbieders een goed hulpmiddel kan zijn om de
verblijfsbelasting te verantwoorden,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
ingaande het kalenderjaar 2022 een verordening verblijfsbelasting aan de gemeenteraad
voor te stellen;
in deze verordening tevens een voorstel voor een digitaal nachtregister op te nemen;
te onderzoeken of de inkomsten vanuit de verblijfsbelasting deels kunnen worden ingezet
voor aanvullende handhavingscapaciteit voor het thema huisvesting arbeidsmigranten en
overige in het Actieprogramma Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten HLTsamen
gedefinieerde doelen
en gaat over tot de orde van de dag.

AMENDEMENT (ingetrokken)
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Omgevingsdienst West-Holland
Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks)
Tekst amendement:
Aan het besluit toe te voegen: Met dien verstande dat in de zienswijze aan de tekst onder
Positieve zienswijze wordt toegevoegd “met uitzondering van de norm zoals deze in paragraaf
4.4.4 wordt gesteld voor ‘Voortgang realisatie Meldingsplicht Energiebesparing’. Wij verzoeken u
dringend deze norm vast te stellen op 100%”.
Toelichting:
In de voorliggende ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst West Holland wordt als
norm voor ‘Voortgang realisatie Meldingsplicht Energiebesparing’ 0-100% gesteld. Aangezien
elke realisatie hieraan zal voldoen vinden wij dat hiervan te weinig sturing en ambitie uitgaat.
Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks over de Meldingsplicht
Energiebesparing (dd. juli 2019) blijkt dat voor de meeste bedrijven de deadline voor de
meldingsplicht 1 juli 2019 was en voor een beperkt aantal bedrijven 5 december 2019.
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Aangezien aan het eind van het begrotingsjaar beide deadlines ruim 2 jaar zijn verstreken, dient
er o.i. in deze begroting een norm van 100% te worden opgenomen.
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