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Verslag van de openbare (digitale) raadsvergadering van de gemeente Hillegom, gehouden 

op 16 april 2020 

_______________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  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), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) 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), 

J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt 

(BBH), M. Roelofs (BBH) en J. Zwaan (CDA) 

Secretaris: 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: Mevrouw J.A. Noort (CDA) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:45 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 10a toe ter behandeling van een nagekomen voorstel over 

ondersteuning van non-profit organisaties in verband met de coronacrisis. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 6 februari 2020, van de 

raadsvergadering van 20 februari 2020 en de raadscommissies van 4 en 5 maart 

2020 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

De heer Van Egmond vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het JAVA-gebouw. Dit wordt 

beantwoord door wethouder De Jong. 

 

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende 

toezeggingen. 

 

4. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

5. Hamerstukken: 

De voorzitter merkt op dat de raadsleden over geen van deze voorstellen stemming 

verlangen. 

5a. Wijziging APV 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

5b. Toetreding WSGO en aanpassing Gr ISD Bollenstreek 2020 

De voorzitter meldt dat de raad al eerder heeft besloten over besluitpunt 2. Nu wordt dus 

alleen een besluit gevraagd over punt 1. De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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5c. Programmaplan strategische kaders inkoop Jeugdhulp Duin- en Bollenstreek vanaf  2021 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

5d. (Her)benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

5e. Rekenkameronderzoek Effectiviteit startersbeleid Hillegom en Lisse 

Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

5f. (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning watertoren Hillegom 

De voorzitter meldt een ambtshalve correctie in besluitpunt 2 (‘of’ moet zijn ‘en’). 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

5g. Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2020 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

6. Erfpacht Elsbroek na 2036 

Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, GroenLinks, BBH, D66 

en CDA een amendement in (zie bijlage).  

Op aangeven van de heren Van Egmond en Jansen stelt wethouder De Jong voor direct ook 

te besluiten om de periode waarin de erfpacht met korting kan worden afgekocht te 

verlengen tot en met 31 december 2021. De indieners van het amendement nemen dit op 

als punt 3, hernummeren het oude punt 3 naar 4 en voegen hieraan toe “en over de 

verlenging van de kortingsregeling”. 

De voorzitter stelt vast dat over het aangepaste amendement geen stemming wordt 

verlangd zodat het unaniem is aangenomen. 

Ook over het geamendeerde conceptbesluit wordt geen stemming verlangd zodat de raad 

unaniem besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

7. Vaststellen bestemmingsplan ‘IKC Weerlaan, Hillegom’ 

 Geen van de raadsleden verlangt stemming, zodat de raad unaniem volgens voorstel besluit. 

 

8. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Hillegom 

De heer Nederpelt dient namens de fracties van BBH, CDA en VVD een amendement in. 

De raad neemt het amendement aan. De fracties van D66 en GroenLinks zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

Over het geamendeerde conceptbesluit wordt geen stemming verlangd. De heer Boschma wil 

geacht worden te hebben tegengestemd. De raad besluit volgens het geamendeerde 

conceptbesluit. 

 

9. Integrale handhavingsverordening ISD Bollenstreek 2019 

 Geen van de raadsleden verlangt stemming, zodat de raad unaniem volgens voorstel besluit. 

 

10. Programma datagedreven sturing 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en D66 

een amendement in (amendement 1, zie bijlage). 

De heer Boschma (D66) dient een amendement in (amendement 2, zie bijlage). 

Wethouder Van Rijn zegt toe het programma Datagedreven sturing pas starten nadat een 

nieuwe Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld. 

De indieners trekken beide amendementen in. 

De voorzitter meldt dat de tekst van punt 1a van het conceptbesluit ambtshalve wordt 

gecorrigeerd en gaat luiden: “het voornemen van het college om in samenwerking met zijn 

HLT-partners uitvoering te geven aan het programmaplan ‘datagedreven sturing’ waardoor 

het invulling geeft aan zijn wettelijke taak en aan de uitvoering van het collegeprogramma.” 
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Geen van de raadsleden verlangt stemming, zodat de raad unaniem volgens voorstel besluit. 

 

10a. Ondersteuning non-profit organisaties in verband met de coronacrisis 

Geen van de raadsleden verlangt stemming, zodat de raad unaniem volgens voorstel besluit. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2020. 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 
AMENDEMENT   (aangenomen na wijziging) 
Onderwerp: Erfpacht Elsbroek na 2036 
Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom, 

GroenLinks, BBH, D66 en CDA 
 
Tekst amendement 

1. Aan beslispunt 1 toe te voegen: “of voortdurende erfpacht”. 

2. Beslispunt 2 te vervangen door: De “kadernotitie erfpacht Elsbroek na 2036” vast te 

stellen, welke de huidige overwegingen bevat voor het ontwerpen van nieuwe 

erfpachtvoorwaarden inclusief de keuze tussen eeuwigdurende en voortdurende erfpacht. 

 

Toelichting 

D.m.v. dit raadsvoorstel willen wij duidelijkheid geven mbt de erfpacht na 2036. In de 

betreffende kadernotitie wordt gesteld dat het wenselijk is om bij de nieuwe regeling in te 

zetten op voortdurende of eeuwigdurende erfpacht. Wij kunnen ons daar goed in vinden. Beide 

vormen geven de gevraagde duidelijkheid op de lange termijn die van belang is bij de 

financiering van de koop van huizen op erfpachtgrond. Daarmee wordt ons inziens voldaan aan 

hetgeen de raad in zijn motie van 23 januari 2020 heeft gevraagd v.w.b. het creëren van 

duidelijkheid. De uiteindelijke keuze tussen eeuwigdurende en voortdurende erfpacht kan ons 

inziens beter t.z.t. worden gemaakt, gelijktijdig met het vaststellen van de grondslagen voor de 

erfpachtcanon, op basis van de dan heersende omstandigheden. 

 

Wijziging 

Toegevoegd punt 3: De periode om de erfpacht met korting af te kopen te verlengen tot en met 

31-12-2021. 

Het oude punt 3 hernummerd tot 4 en aan de tekst toegevoegd: “en over de verlenging van de 

kortingsregeling”. 
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AMENDEMENT   (aangenomen) 

Onderwerp: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Hillegom 
Ingediend door de heer Nederpelt namens de fracties van BBH, CDA en VVD 
 
Tekst amendement 

Besluitpunt 2 te vervangen door de volgende besluitpunten: 

2. Voor het jaar 2021 uitvoering te geven aan de geplande investeringen voor het 

sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne. 

3. Het hiervoor benodigde budget als investering in de Programmabegroting van 2021 op te 

nemen. 

4. Ten laste van de Algemene reserve het daarvoor benodigde budget ten gunste van de 

Reserve kapitaallasten te brengen.  

5. De kapitaallasten van deze duurzame investeringen ten laste te brengen van de Reserve 

kapitaallasten. 

6. De jaarlijkse energiebesparingen als structurele lastenvermindering in de 

Programmabegroting op te nemen. 

7. Het college te verzoeken om een separaat raadsvoorstel voor de overige gemeentelijke 

gebouwen voor te leggen, opgesteld op basis van de ervaringen met sportcomplex De 

Vosse en de Brandweerkazerne en rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in 

energiebesparing, verwarmingstechniek en energieopwekking. 

8. Het college te verzoeken om in het separate raadsvoorstel per gebouw verschillende 

keuzemogelijkheden uit te werken.  

 

Toelichting 

Gelet op het feit dat de raad de ambitie heeft uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn, 

moet het komende decennium benut worden om ervaringen op te doen met verduurzaming, 

waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor haar inwoners. Het raadsvoorstel vraagt 

van de raad een eenmalig besluit over een totaalbudget voor de verduurzaming van de 

gemeentelijke gebouwen.  

Dit amendement knipt de besluitvorming op. Het maakt verduurzaming op korte termijn 

mogelijk voor sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne, waar groot onderhoud op korte 

termijn noodzakelijk is. Daarnaast zorgt dit amendement ervoor dat de raad duidelijkheid krijgt 

over de financiering en maakt het mogelijk om te leren van de ervaringen en op verantwoorde 

wijze te investeren in verduurzaming. 

 

 

AMENDEMENT   (ingetrokken) 
Onderwerp: Programma datagedreven sturing 
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, Bloeiend 
Hillegom en D66 

 
Tekst amendement 

Als beslispunt 5 toe te voegen: 

De volgende voorwaarden te stellen voor (de start van) de uitvoering van het programma: 

a. Het voldoen aan de wettelijke eisen inzake gegevensbescherming en daarmee het in functie 

zijn van de Functionaris Gegevensbescherming in de HLT-organisatie. 

b. Het toepassen van de principes voor de digitale samenleving zoals verwoord in de VNG-

brief van 1 november 2019 en waarmee de BALV van de VNG op 29 november 2019 heeft 

ingestemd. 

 

Toelichting 

Ad a. 

Wij zijn van mening dat de Functionaris Gegevensbescherming (FG) een cruciale rol vervult  in 

het voorgestelde programma. Dit geldt ook, of wellicht zelfs des te meer, in het begin van het 

programma als de basis wordt gelegd (o.a. met de inrichting van data-governance) voor het 
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leveren van inhoudelijke producten. In de op 15 april jl. aan de raad gestuurde raadsbrief geeft 

het college aan dat naast de FG er ook andere instrumenten ingericht zijn ter bewaking van de 

privacy. Echter de Algemene verordening gegevensbescherming legt de 

eindverantwoordelijkheid voor het juist toepassen van deze regelgeving in de organisatie neer 

bij de FG. 

Ad b. 

Wij maken ons zorgen over de ethische aspecten van het verwerken van data in het 

voorgestelde programma. In de raadsbrief wordt hier ook op ingegaan, o.a. door te stellen dat 

elk project wordt getoetst langs de lijn van de “ethische data assistent”. Voor zover mogelijk 

zouden wij hiervoor echter ook kaders willen stellen aan de voorkant. Voor zover wij kunnen 

nagaan zijn deze beperkt voorhanden. Wij zien de vorig jaar door de VNG vastgestelde principes 

voor de digitale samenleving in dit opzicht wel als een stap in de goede richting (zie bijlage: 

VNG-ledenbrief 19/091). 

 

 

AMENDEMENT   (ingetrokken) 
Onderwerp: Programma datagedreven sturing 
Ingediend door de heer Boschma (D66) 

 
Tekst amendement 

Als besluitpunt 5 toe te voegen:  

5. het college op te dragen om naast de onder punt 1 e. genoemde interne klankbordgroep 

ook een onafhankelijke externe adviesraad met adviesrecht in te stellen. 

 

Toelichting 

Omdat het doorvoeren van het principe van “datagedreven sturing” vergaande consequenties 

heeft voor burgers is het wenselijk dat secuur wordt meegekeken welke privacygevolgen en 

ethische aspecten er verbonden zijn aan de inzet van die “datagedreven sturing”. Het is daarom 

zaak dat college en raad bijgestaan worden door een onafhankelijke adviesraad welke gevraagd 

en ongevraagd advies kan geven over deze aspecten.  

Daarom achten wij een adviesraad, bijvoorbeeld naar model van de WMO-adviesraad en onder 

voorzitterschap van de functionaris gegevensbescherming, meer dan wenselijk. De jaarlijkse 

voortgangsrapportage geeft in combinatie met het onafhankelijk advies de raad dan voldoende 

handvatten om de kaders te stellen en de uitvoering te controleren. 

 


