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Terecht geeft het College in haar voorwoord natuurlijk aan dat dit de laatste begroting is van 
deze Raadsperiode. Een periode waarin het motto werk in uitvoering niet gewoon een loze 
kreet bleek maar ook daadwerkelijk Hillegom de afgelopen periode in zijn greep hield en 
houdt. 

Bij aanvang van deze periode lagen er voor Hillegom veel uitdagingen, projecten die vlot 
getrokken moesten worden en vraagstukken richting de toekomst. Wat ons betreft heeft deze 
coalitie dan ook bij aanvang terecht het besluit genomen om pas op de plaats te maken en te 
herijken waar Hillegom precies stond. De focus zou liggen op uitvoeren en bestaand beleid 
volgen, we wilden geen stagnatie maar progressie. 

Wel, progressie hebben we gekregen kort na aanvang van deze periode belande Nederland 
wederom in een crisis die tot de dag van vandaag voelbaar is in het hele land. Dus was het 
anticiperen en bijsturen, niet blijven hangen in de crisis en ach en wee roepen, maar kansen 
zoeken en benutten om Hillegom bestendig door de crisis te leiden. Een goed voorbeeld 
hiervan is het nieuwe Economisch Koersdocument waarin we nu daadwerkelijk aansluiting 
hebben gezocht bij de regionale economie, economie stopt nu eenmaal niet bij onze 
dorpsgrenzen. Ook zijn we economie gaan bekijken vanuit de kracht van de economie zelf, 
economie kun je namelijk niet creëren, goed Economisch beleid houdt in dat je kijkt: wat 
hebben we en hoe kunnen we dat versterken, kansen herkennen en grijpen. 

Eenmaal die slag in denkwijze gemaakt met z’n allen bleek dit ook de oplossing voor het al 
jaren voortslepende dossier Henri Dunantplein, uitgaande van de Economische kracht van 
ons centrum, een andere blik maar vooral politieke wil heeft geresulteerd in de visie Hart van 
Hillegom. Een metamorfose van ons centrum die Hillegom de aanblik geeft waarop we door 
buitenstaanders altijd al op gewezen werden, maar die we nu ook zelf zijn gaan zien. 

Hoewel die aanblik van het centrum nog even op zich laat wachten, is de aanblik van 
Hillegom de afgelopen periode al wel degelijk aan verandering onderhevig. Bestendig en op 
koers is Hillegom op weg naar haar toekomst. En hoewel daar regelmatig kleine en grote 
hobbels voor genomen moesten worden, heeft het motto werk in uitvoering  samen met visie 
en daadkracht gezorgd voor een straks veiligere N208, en laten we vooral de omslag van 
deze begroting niet vergeten. Het past ons, en wij nemen hier de vrijheid, om het College te 
bedanken voor het realiseren van een toekomstbestendig sportpark en dito middelbare 
school. 

Bestendig en op koers is ook de niet vrijblijvende samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. 
Iets wat ook al decennia boven de markt hangt en regelmatig ook daadwerkelijk met 
wisselend succes is ingezet. Maar een echte stap om als regio ook echt met één beleid en 
met één stem te spreken is nooit gezet. Een regelmatig terugkerend argument, of misschien 
wel angst was dat we als Hillegom onze identiteit zouden gaan verliezen. 

Met dezelfde regelmaat moest ik dan denken aan een zin die ik ooit gelezen heb in de korte 
roman Blokken uit 1931 van Ferdinand Bordewijk: 

‘’ De dorpen, eens ruïnes, waren weggevaagd. Er was in de Staat voor dorpen geen plaats. 
Er waren grote centrale punten.’’  

Bewust of onbewust hebben we deze periode met het enige valide antwoord laten zien dat 
het argument van het verliezen van identiteit voor Hillegom niet ter sprake is.  



Want zoals eerder gememoreerd hebben we aan de hand van werk in uitvoering laten zien 
dat we aan een toekomstbestendige identiteit van Hillegom werken, terwijl we tegelijkertijd 
ook op bestuurlijk niveau keuzes hebben gemaakt voor de toekomst. De Bollenraad heeft de 
potentie uit te groeien tot een slagvaardig instrument welke grote vraagstukken zal gaan 
beantwoorden die Hillegom overstijgend zijn. Dit zullen ze gaan doen met een sterke 
professionele organisatie, terwijl Hillegom haar identiteit behoudt en kan versterken.   

Wij hebben daar een groot vertrouwen in, dit vertrouwen komt voort uit hoe het College 
samen met de regio de grootste operatie in de geschiedenis van gemeenten aan het 
voorbereiden is, namelijk de drie decentralisaties. Van nature zijn PvdA’ers hierin erg 
betrokken, we zijn er zelfs voor opgericht.       

De kranten staan vol met berichten van gemeenten die zich zorgen maken over de nieuwe 
verantwoordelijkheden die op hen afkomen. Door de schaal van hun gemeenten, de 
krimpende budgetten, het gebrek aan een solide en divers netwerk van aanbieders en de 
nodige deskundigheid in eigen huis, zijn zij terecht bezorgd. Het Hillegomse College heeft op 
het sociale domein laten zien dat zij de verantwoordelijkheid wel aankunnen. De afgelopen 
periode zijn zij uitgegaan van een brede opvatting van het sociale domein. Het College heeft 
zich niet alleen gericht op het zijn van ‘redder in nood’, maar vooral ook op het voorkomen 
dat het zover moet komen. Daarvoor moeten kansen worden gecreëerd met een integrale 
benadering van maatschappelijke vraagstukken door in samenhang in te zetten op de 
versterking van de economie, arbeid, onderwijs, welzijn, zorg en wonen. Deze benadering is 
van groot belang om een goede sociaaleconomische ontwikkeling te kunnen blijven borgen, 
en er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. 

Goed, voor zover hoe wij de afgelopen periode en de toekomst beschouwen, nu nog de 
begroting zelf. Met alles wat er de afgelopen periode gebeurd en gerealiseerd is durven wij 
hier te zeggen dat wij trots zijn op het feit dat de laatste begroting van deze coalitie sluitend 
is, er maatregelen zijn ingeboekt, voorgenomen plannen gedekt en ruimte laat voor onze 
opvolgers. 

Toch is er één ding waar wij een uitroepteken bij willen plaatsen. Dat is namelijk dat wij 
vinden dat de gemeentewerf behoort tot de identiteit van Hillegom. 

Dank u  
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