
 
 

Door een samenloop van gebeurtenissen ben ik vandaag afwezig en daarmee de PvdA. Allereerst 

daarom dank aan de collega-raadsleden, leden van het college en de griffie voor de mogelijkheid om 

via deze indirecte weg toch inbreng te kunnen leveren namens de PvdA.  

 

Ik was vorige week in de auto onderweg toen ik Hillegom op het journaal voorbij hoorde komen: 14-

jarige jongen slaat agenten in elkaar. Het is raar om je eigen dorp in het landelijk nieuws voorbij te 

horen komen en helaas was het niet het jaarlijkse bericht over het bloemencorso. Het is schrikbarend 

om te horen dat een 14-jarige blijkbaar dusdanig door het lint gaat dat hij agenten zodanig verwondt 

dat zij medische hulp moeten ontvangen. Minstens net zo schokkend vond ik het om daarna reacties 

op Facebook te lezen waarin de agenten nog een trap na kregen. Ik kijk maar eens extra in de 

achteruitkijkspiegel naar mijn zoontje in zijn autostoeltje. Hij is ook onderdeel van onze Hillegomse 

jeugd! En net als alle kinderen verdient hij het om veilig op te kunnen groeien. Mede namens hem 

ben ik de burgemeester dankbaar voor zijn duidelijke statement in de pers: Geweld tegen 

hulpverleners tolereren wij niet! Pvda Hillegom gaat nog een stap verder: Geweld tolereren wij niet! 

Geweld is geen oplossing!  

 

De PvdA Hillegom maakt zich zorgen over onze jeugd. Hillegom staat met 15.7% in de top 3 van jeugd 

in zorg bij een professionele instelling. Dit tegen 11% gemiddeld landelijk.  

Dit gaat om kinderen met serieuze psychische problemen. Maar daarnaast lijkt er iedere paar jaar in 

het dorp een nieuwe groep jongeren op te staan die de grenzen van jeugdige ongehoorzaamheid en 

ballorigheid overschrijdt en een hang naar criminaliteit vertoont. Ten slotte gaan de laatste tijd de 

verhalen rond in het dorp over drugs en loverboys rond en op het Fioretticollege. Daar moet een 

antwoord op komen.  

 

Natuurlijk kunnen we zeggen dat het hoge percentage jeugd in zorg in ieder geval betekent dat de 

problematiek in beeld is. Evenals we dat kunnen zeggen in reactie op het relatief hoge aantal 

meldingen van mishandeling bij Veilig Thuis. Als ik kijk naar een aantal gemeentes die heel laag 

scoorden op de landelijke lijst, dus weinig jeugd in zorg, dan waren daar inderdaad gemeentes bij 

met een gesloten gemeenschap. Maar feit blijft dat wij wel al die kinderen en jeugdigen in zorg 

hebben.  

 

Wat de PvdA betreft is het nu tijd om als Hillegom zelf flankerend beleid te gaan maken, aanvullend 

op hetgeen we in Holland Rijnland verband organiseren. Wij zien dat er in deze kadernota al de 

nodige stappen worden gezet. Wat ons betreft moet hier stevig op worden ingezet. Wij kijken 

nadrukkelijk naar de combinatie van jeugd en veiligheid. Zo hebben wij tijdens een bijeenkomst met 

Veilig Thuis gevraagd naar patronen in de meldingen. Met als gedachte daarachter dat als wij meer 

weten over de problematiek die speelt, we daar in de preventie breed op in kunnen spelen: bij het 

centrum voor Jeugd en Gezin, bij de politie, op de scholen, bij de huisartsen.   

In de kadernota wordt gesproken over alcohol en drugsgebuik bij jongeren onder het kopje 

‘ongezonde en onwenselijke gedragingen’. Wat de PvdA betreft moet goed gekeken worden naar 

welke problematiek daadwerkelijk speelt. Daarom willen we aan het college vragen om onder 



‘ongezonde en onwenselijke gedragingen’ ook goed te onderzoeken of daartoe niet ook 

grensoverschrijdend seksueel gedrag aandacht moet krijgen. 

 

Jeugdzorg staat in alle gemeentes nog wiebelig op de benen, maar blijkbaar vraagt de Hillegomse 

jeugd of hun ouders extra inzet. Dat is wat wij als PvdA Hillegom duidelijk willen terugzien in de 

kadernota 2018. 

 

De kadernota 2018 is beleidsarm. Een bewuste keuze geeft het college aan, om ruimte voor de 

nieuwe raad te laten. Wat ons betreft had daar wel meer ambitie mogen staan. Een nieuwe raad 

begint niet blanco. 

 

Opvallend in de invulling van deze bewuste keuze voor weinig nieuw beleid is dat er veel plannen in 

staan voor ná 2018. Dus als de nieuwe raad echt aan de knoppen zit. Zo staan er voor 2019 in de 

kadernota verhoudingsgewijs veel nieuwe incidentele activiteiten aangekondigd. In het programma 

ruimte staan 5 nieuwe activiteiten, waarvan er slechts 1 in 2018 wordt afgerond. 3 activiteiten 

vinden in 2019 en daarna plaats. Als dekking wordt de kadernota 2018 genoemd. Wij nemen aan dat 

wij in de kadernota 2018 geen besluiten nemen voor nieuwe incidentele activiteiten in 2019, maar 

dat deze volgend jaar in de kadernota 2019 aan de nieuwe raad zullen worden voorgelegd. Graag 

vernemen wij een reactie van het college op deze aanname. 

 

Naast de nieuwe incidentele activiteiten die zojuist zijn genoemd, wordt er voorgesteld ‘in een 

periode van 5 jaar en ingaande het jaar 2018 een geleidelijke verschuiving van de precariobelasting 

die inwoners betalen aan de nutsbedrijven naar die van de gemeentelijke woonlasten te laten 

plaatsvinden.’ 

 

Met betrekking tot het verschuiven van de financiële lasten van de precariobelasting naar de 

gemeentelijke woonlasten hetvolgende: Wij vinden het goed dat het college hierover heeft 

nagedacht en een plan heeft opgesteld. Het uitgangspunt dat er gemiddeld genomen geen 

lastenverzwaring voor onze inwoners moet komen door het wegvallen van de precariobelasting, daar 

kunnen wij ons in vinden. Echter ontgaat ons de noodzaak om al in 2018 te starten met het 

geleidelijk verschuiven van deze kosten naar de OZB. Waarom zou dat niet vanaf 2019 kunnen 

worden ingezet en daarmee worden voorgelegd aan de nieuwe raad. Dit is naar onze mening een 

groot en politiek besluit, dat volledig plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de nieuwe raad. 

Waarom kiest het college er in deze dan niet voor de ruimte aan de nieuwe raad te laten om een 

keuze te maken tussen bezuinigen of OZB verhogen? 

 

Beste allen, nogmaals dank voor deze mogelijkheid om een bijdrage te leveren vanavond. Wij kijken 

er naar uit om op 29 juni het debat verder te voeren.  

 

 

 


