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Voorwoord lijsttrekker

Het is nu december 2017 en de verkiezingen voor de 
gemeenteraad 2018-2022 komen met steeds grotere 
stappen dichterbij. Een moment om terug én vooruit 
te kijken.

Ik denk terug aan 2008 toen onze “nestors” Duco Boef 
en Jan Geursen vol enthousiasme en energie de leden 
van D66 in Hillegom bij elkaar haalden. “Het kan toch 
niet zo zijn dat D66 opnieuw geen deel uitmaakt van 
de gemeenteraad?” was hun vraag. Nee, natuurlijk 
niet! En dat hebben we geweten. Alles moest anders 
en beter, vonden we.

Wist ik waar ik aan begon? Nee, natuurlijk niet. Vele (avond)uren heb ik in het Hof en bij 
organisaties in het dorp en regio doorgebracht. Als wethouder ook veel met mijn neus in 
de stukken. Wat niet mijn grootste hobby is, maar helaas onvermijdelijk. Gelukkig bleef het 
succes niet uit: van 0 naar 2 zetels in 2010 en voor het eerst deel uitmaken van de coalitie. 
Inmiddels zijn we 9 jaar en 2 coalities verder. D66 durft verantwoordelijkheid te nemen! 
Ook als het niet bij iedereen goed valt of als er flink ingegrepen moet worden, omdat het 
niet goed gaat. Daarin onderscheidt D66 zich soms van andere partijen. Het belang van de 
Hillegomse inwoners staat hierbij altijd voorop!

Ik zie bij andere partijen de lijstjes verschijnen met wat zij voor elkaar hebben gekregen in de 
(bijna) afgelopen coalitieperiode. De verleiding is groot om hier ook zo’n lijstje op te nemen. 
Want ik kan wél resultaten aanwijzen, die zonder D66 niet van de grond waren gekomen. 
Toch begin ik er niet aan. Je kunt als partij immers niets bereiken zonder samen te werken 
met andere partijen en gezamenlijk door te pakken. D66 Hillegom heeft de afgelopen 8 jaar 
laten zien een betrouwbare partner te zijn, die niet te beroerd is de nek uit te steken als het 
nodig is voor Hillegom.

Ook de komende 4 jaar wil ik graag verantwoordelijkheid nemen, bij voorkeur als wethouder. 
Want er is nog veel te doen. Van ons wensenlijstje van 9 jaar geleden hebben we er een 
flink aantal kunnen afvinken: zo is “de Heerlijckheid Hillegom” inmiddels als metafoor 
gemeengoed geworden. Duurzaamheid is de rode draad van de omgevingsvisie 2030 en 
ook van dit verkiezingsprogramma. Zorg/welzijn, jeugdzorg, arbeidsparticipatie, gezondheid 
en innovaties in het sociaal domein: D66 zit er bovenop. Nieuwe scholen zijn of worden 
gebouwd.
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Maar er is nog veel niet naar onze zin: ik noem als voorbeelden de bereikbaarheid, het lastige 
dossier van de Hoofdstraat en leegstand van bedrijfspanden. Wij denken dat D66, ook in 
deze dossiers, het verschil kan maken. We hebben hiervoor een aantal enthousiaste nieuwe 
kandidaat-raadsleden die staan te trappelen om zitting in de gemeenteraad te nemen. Met 
Rory Semrek, Marcel Griffioen en Monique Bonsen hebben we betrokken kandidaten met 
kwaliteit binnengehaald waar ik trots op ben. Samen met Sander Boschma, als ervaren 
raadslid, gaan we er graag nog eens 4 jaar tegenaan.

Stem op D66, want D66 KRIJGT HET VOOR ELKAAR.

Annechien Snuif
Lijsttrekker D66 Hillegom



In het Kort
Hoe wil D66 verder met Hillegom? Het begint met de vertrekpunten, 
oftewel 'richtingwijzers'. Het zijn er vijf en deze willen we graag met 
u delen. Het belang van Hillegom en haar inwoners en ondernemers 
staat hierbij altijd voorop.

1. Vertrouwen op Eigen Kracht
In onze visie is de Hillegomse samenleving een veilige omgeving, waar alle 
inwoners erbij horen en mee kunnen doen. Leeftijd, afkomst en beperking, 
lichamelijk en/of geestelijk, of “LHBT”-er zijn mogen geen belemmering 
vormen.  Voor iedereen is er een plek in onze gemeente, dus ook voor 
statushouders. Wie struikelt wordt geholpen en aangemoedigd om 
weer zelfstandig verder te gaan. Wie dit om enige reden niet kan, wordt 
ondersteund.

2. Duurzame Samenleving
Met de ambitieuze Klimaatafspraken van Parijs van 2015 op het netvlies, 
ziet D66 Hillegom voor de gemeente een zeer actieve rol als initiator en 
regievoerder van 'verduurzaming'. D66 Hillegom is initiatiefnemer geweest 
van de motie om in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te 
zijn. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen en maakt 
onderdeel uit van het begin 2018 vast te stellen uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid. Willen we die klimaatdoelstelling halen, en dat willen we, 
dan moeten we behoorlijk ambitieus zijn

3. Samenwerken over de grenzen
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft 
op anderen in deze wereld. Dat start bij samenwerking in de regio. Op 
steeds meer terreinen zullen we dit verder uitbouwen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van het sociaal domein, economie en toerisme. Maar we willen 
verder gaan: over de provinciegrenzen heen – denk aan de zogenaamde 
Dubbeldorpen – en ook op het gebied van cultuur, sport en gezondheid. 
Daarbij handelen wij vanuit onze overtuiging steeds pragmatisch, nuchter 
en op basis van feiten.

D66 krijgt het voor elkaar
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4. Beloon prestaties en deel welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij 
willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar 
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden 
dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. 
Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte 
krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen 
manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met 
elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het 
maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal 
beter van.

5. Grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en 
gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze 
oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid 
van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en 
zonder meer bovengeschikt.

D66 krijgt het voor elkaar
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1. Hillegommers en hun Bestuur
D66 heeft vertrouwen in de eigen kracht van mensen. De actieve 
betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het gemeentelijk beleid 
is voor D66 daarom van grote waarde. In de afgelopen raadsperiode is 
dit op vele manieren toegepast. Dit betekende dat er voorafgaande aan 
de totstandkoming van beleidsvorming aan bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties inbreng werd gevraagd. Dit beleid wil D66 
verder uitbreiden. Hierbij moet per project vooraf duidelijk zijn in welke 
mate en waarover inwoners/ondernemers betrokken worden, in welke 
gevallen en wat er met de resultaten gebeurt. Het vooraf vastleggen van 
de rol van de gemeenteraad, die het algemeen belang behartigt, hoort 
hier ook bij.

Burgerparticipatie
Eigen kracht van mensen komt ook op andere gebieden tot uiting. D66 
juicht daarom ook de handelwijze van de gemeente Hillegom toe waar het 
gaat om planvorming door derden. Het uitgangspunt van de gemeente 
luidt dat de initiatiefnemer met de omwonenden eerst in gesprek dient te 
gaan, voordat het voor besluitvorming aan de orde komt. Dit voorkomt 
latere problemen en sluit goed aan bij de nieuwe Omgevingwet.



Er dient naar onze mening ook (meer) ruimte te komen voor initiatieven vanuit de 
bewoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Dit biedt hen de mogelijkheid 
om de regie te nemen over hun eigen leefomgeving en het bevordert de sociale cohesie. 
De positieve grondhouding van de gemeente richting de groep Hillegommers die het 
initiatief namen om een doorstart te maken met de Kulturele Raad, is hier een mooi 
voorbeeld. Maar zeker ook initiatieven vanuit de ondernemers worden toegejuicht en 
moeten vanuit zo'n positieve insteek de ruimte kunnen krijgen.

(Digitale) communicatie met haar inwoners
Aan de communicatie met de bewoners dient (nog) meer aandacht besteed te worden. 
Communicatie is tweerichtingsverkeer; naast het actief aanbieden van informatie, 
moet de gemeente Hillegom ook in staat zijn om informatie te ontvangen van haar 
inwoners. De vraag is of de (verplichte) informatiepagina in de lokale krant nog past in 
deze snel veranderende tijd. Bepaalde leeftijdscategorieen (tot ca. 30 jaar) worden hier 
niet meer mee bereikt en vereisen een andere communicatiekanaal (sociale media). 
Aanvullend op bijvoorbeeld het burgerpanel zouden deze communicatiemiddelen ook 
voor raadpleging van de bevolking over een bepaald onderwerp benut kunnen worden.

In het kader van de dienstverlening is het van belang dat de gemeentelijke loketten 
worden bemensd door mensen die goed op de hoogte zijn van de specifieke lokale 
situatie. Bereikbaarheid van het gemeentelijk apparaat moet aansluiten bij de wensen 
van deze tijd.
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De gemeente Hillegom dient dan ook alles in het werk te stellen om het contact met haar 
inwoners via verschillende wegen te faciliteren, zowel langs traditionele, maar zeker 
ook langs (nieuwe) digitale wegen. Nieuwe communicatiemiddelen, zoals WhatsApp, 
Twitter en Messenger, bieden mogelijkheden om ‘live’ en snel in contact te treden met 
medewerkers van de gemeente.

Het beleid “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”, wordt wat D66 betreft 
de komende jaren verder ingevuld. Doelstelling is dat Hillegom flink hoger scoort dan 
in 2017 als het gaat om digitale volwassenheid. Voor inwoners die niet digitaal vaardig 
zijn, wordt de mogelijkheid geboden zich daarin te bekwamen. Lukt dat niet, dan is de 
gemeente er voor de betrokkenen.

Gezien de nauwe relatie tussen communicatie en dienstverlening, worden wat D66 
betreft deze onderwerpen in één portefeuille ondergebracht.
Naar de mening van D66 dient de juridisering van de maatschappij een halt te worden 
toe geroepen. Regelgeving moet transparant zijn, begrijpelijk en niet te gedetailleerd. 
Meer controle op het resultaat achteraf dan op het proces. D66 zet hierbij in op het 
ontwikkelen van richtlijnen voor eenvoudigere, leesbare en begrijpelijke regelgeving. 
Hierbij wordt ook rekening gehouden met laaggeletterdheid.

Media als waakhond van de democratie
Kritische media zijn cruciaal in een tijd waarin mensen vooral optrekken met 
gelijkgestemden en zij minder blootgesteld worden aan andersdenkenden. Een divers 
media- en omroeplandschap is ook lokaal van het hoogste belang voor een samenleving 
die haar kritisch vermogen wil blijven ontwikkelen. Terwijl we meer overheidsmacht en 
democratische bevoegdheden hebben gedecentraliseerd staat de lokale en regionale 
onafhankelijke en pluriforme media en journalistiek, als essentiële voorwaarden voor 
een moderne en sterke democratie, onder druk.

Lokale omroepen zijn (nog) financieel afhankelijk van de lokale overheid. D66 wil 
dat lokale omroepen landelijk gefinancierd worden, zodat ze onafhankelijk kunnen 
opereren. Tot dit landelijk geregeld is wil D66 lokaal blijven investeren in de lokale 
omroep om innovatie te stimuleren.

Ombudsman
D66 is voorstander van een onafhankelijke ombudsman of -vrouw, waar inwoners en 
bedrijven gebruik van kunnen maken. Een ombudsman is in staat om bestuurlijk of 
ambtelijke misstanden aan de kaak te stellen en heeft vergaande bevoegdheden om 
onderzoek te verrichten, waarbij hij of zij in staat wordt gesteld om vrijelijk ambtenaren 
te horen of schriftelijke stukken in te zien.
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Succesvol samenwerken
Door de decentralisatie van taken naar de gemeenten, is verdergaande samenwerking 
op (sub)regionaal niveau onvermijdelijk. Een gemeente met de omvang van Hillegom 
kan deze taken niet zelf uitvoeren. De taken worden daarom uitgevoerd door diverse 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (verbonden partijen). De democratische 
legitimiteit en de controletaak van de gemeenteraad kan hierdoor in gevaar komen. 
Hieromtrent dienen door de gemeenteraad én in regionaal verband betere afspraken te 
worden gemaakt om deze primaire functie van de gemeenteraad beter te beschermen.

Hillegom werkt op vele gebieden samen met andere gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek. Met inachtneming van het hierboven gestelde, is samenwerking geen 
overbodige luxe. Er is een stap gezet door de ambtelijke apparaten van Hillegom, Lisse 
en Teylingen te laten fuseren. Verder is er een intensief programma afgesproken in de 
vorm van een economische agenda Duin- en Bollenstreek. Mochten de investeringen 
in de gemeenschappelijke (en economische) ambities niet, ook in democratische zin, 
tot voldoende resultaten leiden, dan lijkt een bestuurlijke – oftewel een échte – fusie 
van de Bollenstreekgemeenten onvermijdelijk. Om als Bollenstreek in de toekomst een 
krachtigere plek tussen de Amsterdamse en Haagse agglomeratie te kunnen innemen.

Vanwege gezamelijke belangen met de buurgemeenten in Noord-Holland - Bloemendaal 
en zeker ook Haarlemmermeer - is goed bestuurlijk contact en samenwerking met 
deze gemeenten voor D66 belangrijk. De huidige ontwikkeling om de zogeheten 
'Parels aan de Ringvaart', waarmee er over de gemeentegrenzen heen 'dubbeldorpen' 
ontstaan, te zien als aansluitende woongebieden, doorsneden door het water van de 
Ringvaart (Hillegom-Beinsdorp is daarvan een voorbeeld), moet leiden tot een goede 
afstemming.

Right to Challenge
In 2017 is het 'Right to Challenge' voor de WMO ingevoerd*. Wat D66 betreft mag 
burgerinitiatief verder gaan dan de WMO. Door bijvoorbeeld initiatieven van inwoners 
over groen in de wijken te faciliteren, wat D66 in het groenbeleidsplan mogelijk heeft 
gemaakt, wordt de verbondenheid tussen inwoners en de directe leefomgeving 
verder versterkt. Vertrouwen in de inwoners en een pro-actieve benadering vanuit de 
gemeente en de lokale politiek is hierbij een must.

*Dat is het recht van particulieren om gemeenten uit te dagen door zaken anders, 
beter, slimmer of goedkoper te doen. Soms ook 'ruimte voor maatschappelijk initiatief' 
genoemd.
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2. Wonen, Ruimte & Duurzaamheid
Bij het opstellen van een Omgevingsvisie voor de gemeente Hillegom is 
er belangrijke inbreng geweest vanuit  de bevolking. En de voorlopige 
uitkomsten van de toekomstvisie 2030 sluiten  goed aan bij onze visie 
over de toekomst van ons dorp.

Prettig wonen in Hillegom
Er zijn diverse aspecten die wonen in Hillegom aantrekkelijk maken. Deze 
zijn gelegen in de gunstige ligging van Hillegom in de Randstad, nabij 
de steden Haarlem en Amsterdam. Hillegom biedt in potentie een goed 
alternatief voor gezinnen met een (boven)modaal inkomen uit deze steden. 
De huizenprijzen zijn relatief aantrekkelijk en er is een dorpshart met een 
behoorlijk winkelaanbod. Er zijn veel voorzieningen en het dorp is redelijk 
goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer (bus en een eigen 
NS-station). Bovendien ligt Hillegom dicht bij het strand. Die kwaliteiten 
ook verzilveren vraagt wel om het imago van Hillegom te versterken. Dit 
kan onder andere door aantrekkelijke, karakteristieke woonbuurten toe 
te voegen, de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren (met name 
de entrees van het dorp) en de afwisseling in enkele wijken te vergroten, 
zoals delen van Elsbroek en Meer en Dorp. Deze maatregelen zijn echter 
kostbaar en tijdrovend, waardoor het positieve effect enige tijd zal vergen.

Verdere verbeteringen
Het bestaande wensprofiel geeft aan dat er vooral behoefte is aan 
betaalbare woningen, zowel in de koop- als in de huursector, naast wat 
vraag naar wat duurdere woningen. Die laatste vraag zal groter worden, 
wanneer ook mensen met een bovenmodaal inkomen uit de noordelijke 
Randstad naar Hillegom trekken.



Door regionale ruimtelijke afspraken is gewaarborgd dat het open en landelijke 
karakter behouden blijft. Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van het bebouwde in 
het landschap en het terugdringen van de verrommeling. De overgang van bebouwing 
naar open ruimte is evenzeer van belang, een forse uitbreiding van de gemeente in het 
open gebied is dus niet aan de orde. Uitbreiding van het woonarsenaal zal met name 
binnen de contouren van ons dorp plaats moeten vinden en aan de randen, voor zover 
dit ten goede komt aan de overgang van dorp naar open ruimte.

D66 wil dat de voorraad sociale huurwoningen behouden blijft in gelijke verhouding met 
het totale woningbestand. Daarnaast wil D66 het aanbod voor lagere middeninkomens 
vergroten, zowel voor huur als koop. De bijzondere aandacht gaat uit naar starters, 
jonge gezinnen, “spoedzoekers” en statushouders. Voor deze doelgroepen is het nodig 
tijdelijk woonruimte tegen een zo laag mogelijke huurprijs aan te bieden, in afwachting 
van doorstroom naar een andere woning.

Veel bestaande sociale woningbouw geldt als gedateerd, met weinig duurzame 
voorzieningen. Dat moet anders: D66 wil met woningbouwcorporaties bindende 
afspraken maken om die bestaande sociale woningvoorraad breed te verduurzamen, 
o.m. door isolatie en milieusparende energievoorzieningen (gestuurd collectief plaatsen 
van zonnepanelen).
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Zorg en zelfstandigheid
Rond wonen en zorg verandert er momenteel veel. Door vergrijzing en het langer 
zelfstandig blijven groeit de groep van zorgvragers die zelfstandig blijven wonen. Met 
meer aanbod voor zorg vanuit de WMO kunnen we het verhuizen van oudere bewoners 
bevorderen door aantrekkelijke woningen voor hen toe te voegen. D66 vindt dat snel 
keuzes moeten worden gemaakt inzake woonlocaties voor de bewoners die nu gebruik 
maken van maatschappelijke zorg en beschermd wonen. Daartoe overleggen we met 
buurgemeenten en zorgorganisaties om tot een adequaat aanbod aan passende 
voorzieningen te komen.

Stimuleren van studentenhuisvesting
D66 wil meer vaart zetten achter de herbestemming van oude leegstaande 
bedrijfspanden naar (tijdelijke) woningen of logies. We willen onderzoeken of er 
woningen kunnen worden gecreëerd voor jongeren (studenten) door nieuwbouw of 
de herbestemming van kantoorpanden. Gelet op de ligging van Hillegom en de goede 
treinverbindingen met Leiden, zou Hillegom op die manier ook voor studenten een 
aantrekkelijke woonplaats kunnen zijn.

Ontwikkeling Hillegomse woningmarkt
De woningmarkt trekt sinds 2016 sterk aan. Gelukkig zijn er voor de bouw van 
woningen ook voldoende locaties voorhanden. De Vossepolder en het oude Sizo-terrein 
worden de komende jaren daarvoor klaar gemaakt, terwijl ook de bedrijventerreinen 
Hillegommerbeek en Horst ten Daal op termijn tot aantrekkelijke gemengde woon/
werkgebieden kunnen worden omgevormd. Met daarbij nog de mogelijkheid van 
woningbouw aan de Pastoorslaan (als reservelocatie na 2030), is bebouwing van 
bollenvelden beslist niet noodzakelijk. Hillegom ligt in een open en groene omgeving, 
maar het dorp zelf is al vrij dicht bebouwd met relatief weinig groen en open ruimte.

Duurzaam en bewust wonen
Nieuwbouw binnen de gemeente Hillegom moet een voorbeeld worden van duurzaam 
bouwen. Met als uitgangspunt: energieneutraal en gasloos bouwen (nul-op-de-meter-
woningen). Wat D66 betreft zal bij nieuwbouwprojecten altijd een duurzaamheids-
clausule worden gehanteerd. Deze voorziet in het gebruik van uitsluitend duurzame 
materialen bij de bouw. Ook wordt de toepassing van andere besparende maatregelen 
bevorderd, zoals een gescheiden watertoevoer.
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Ook bij bestaande bouw en renovatie zal de nadruk liggen op verduurzaming. Juist bij 
de bestaande bouw blijkt veel energiewinst te halen. Particuliere eigenaren hadden de 
afgelopen jaren de mogelijkheid om gebruik te maken van gemeentelijke voorfinanciering 
van duurzaamheidsinvesteringen. De regeling is een groot succes gebleken en D66 is 
er daarom voor om een ruimer budget beschikbaar te stellen.

Wonen en omgeving
D66 vindt het van belang dat er in de wijken voldoende groen en speelgelegenheid 
is en dat de omgeving uitnodigt om naar buiten te gaan. Daarbij is belangrijk dat de 
openbare ruimte ook geschikt is voor mensen met fysieke beperkingen. Niet alleen 
bij de bouw van nieuwe wijken, maar ook bij sloop en herinrichting van bestaande 
wijken moeten deze ruimten in overleg met de bewoners worden ingericht. Initiatieven 
vanuit de bewoners zullen vanuit de gemeente worden gefaciliteerd en zo nodig wordt 
hiervoor budget vrijgemaakt.

Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed
De gemeente onderzoekt eind 2018 het optimaal gebruik van maatschappelijk 
vastgoed. Wat D66 betreft worden hierbij de mogelijkheden van het verduurzamen van 
dit vastgoed ook onderzocht. Daarnaast wordt nagegaan hoe maatschappelijke (vaak 
gesubsidieerde) organisaties die gebruik maken van het vastgoed, kunnen komen tot 
een optimale samenwerking en multifunctioneel gebruik van de accommodaties.

Ruimtelijke ontwikkeling: De Zanderij
De Zanderij West aan de Wilhelminalaan wordt niet met steen bebouwd. Als het aan 
D66 ligt wordt dit gebied in Hillegom ingericht voor duurzame bollenteelt; zo mogelijk in 
samenwerking met een autoriteit op dit gebied, zoals de Universiteit van Wageningen, 
wordt deze plek een etalage voor verduurzaming. Met lage milieubelasting en 
wisselende proefpercelen maken zij, door diversificatie, het tot een plezier om hier 
omheen te wonen, en ook een aantrekkelijk toeristisch 'profielplaatje'.

Omgeving, bedrijvigheid en duurzaamheid
D66 Hillegom ziet een groene, duurzame leefomgeving als essentieel voor de 
leefkwaliteit van haar inwoners. En hoewel de Bollenstreek dankzij de bollenteelt 
als groen gebied wordt ervaren, zijn er op het gebied van duurzaamheid nog grote 
stappen te zetten. Tot op heden worden er ten behoeve van de bollenteelt nog altijd 
vele middelen gebruikt die het milieu onevenredig zwaar belasten en een potentieel 
risico vormen voor de (directe) leefomgeving.

D66 streeft dan ook ambitieuze doelen na om Hillegom een gezondere leefomgeving 
te bieden. Zij treedt daartoe in contact met belangenpartijen en instellingen om de 
urgentie te benadrukken en de nodige verbeteringen te bereiken. Het concrete doel is 
om uiterlijk in 2030 een groene, energieneutrale gemeente te zijn.

12



Nieuwe bedrijventerreinen zijn pas aan de orde als bestaande bedrijventerreinen zijn 
geherstructureerd of gerevitaliseerd. De mogelijkheid van een statiegeld-systeem 
wordt onderzocht: alleen nieuwe terreinen bij inlevering van het oude.

D66 vindt dat ondernemers en particulieren ondersteund moeten worden in het behoud 
van monumentale bollenschuren. (Hiervoor kan mogelijk een beroep worden gedaan 
op het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER)

Om toekomstbestendig te zijn en duurzaam te worden gaat er – ook in de bedrijvigheid 
– veel gebeuren, de komende twintig jaar. Hoe wordt daar door bedrijven naar gekeken 
en door hen op geanticipeerd? Dit vraagt goede informatie; één aanspreekpunt binnen 
samenwerkingsverband HLT en het organiseren van Duurzaamheidsbeurzen.

Afval naar circulair
Het ontwikkelen van een nieuwe manier van afval inzamelen is in Hillegom nog niet voor 
elkaar. De hoeveelheid restafval per inwoner in Hillegom is nog te hoog. D66 wil de 
komende periode de nadruk leggen op een maximale reductie van het ongesorteerd 
afvalaanbod en tevens meer aandacht voor het terugdringen van zwerfafval . Het 
streven is een afvalloze, zogeheten zero-waste samenleving waarbij toepassing, 
terugwinning en hergebruik van gebruikte grondstoffen de standaard is. Uitgangspunt 
blijft dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om op duurzame wijze van hun 
afval af te komen. Bij goed scheiden en hergebruik is er minder restafval, nemen 
de kosten af en zijn de heffingstarieven voor inwoners ook lager. De Gemeentewerf 
kan mogelijk een rol vervullen bij de verdere scheiding. Ook private initiatieven om 
reststoffen waar maar mogelijk te verduurzamen - van reststof naar grondstof- zullen 
nadrukkelijk worden gesteund.

Gemeentelijke subsidies
Verschillende (sport)verenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie van de gemeente. 
De waardevolle betekenis die deze organisaties voor de inwoners van Hillegom 
hebben, staat buiten kijf. Naast de gebruikelijke prestatieafspraken die de gemeente 
verbindt aan de verstrekking van de subsidie, kiest D66 voor de toevoeging van een 
toekomstgericht duurzaamheidsaspect. Afvalscheiding is een effectieve methode om 
actief bij te dragen aan een schonere leefomgeving. Door afval bij de bron gescheiden in 
te zamelen, wordt de kans op een succesvolle recycling aanzienlijk verhoogd. Een kleine 
ingreep maakt een groot verschil. Door dit als voorwaarde aan de subsidieverstrekking 
te verbinden, gaat de gemeente voor een proactief beleid op dit terrein.
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Milieubesef
Het bevorderen van het besef van verantwoordelijkheid voor leefomgeving en milieu 
kan wat D66 betreft niet vroeg genoeg beginnen. Wij zijn daarom voorstander van 
milieu-educatie op basisscholen.

Watertappunten
Naar schatting is de milieubelasting van kraanwater 650 keer lager dan van gebotteld 
water. Naast de nu beoogde plaatsen in Hoftuin en de Oude Pomp, is D66 voorstander 
van meer openbare watertappunten gedurende de zomer op veelbezochte, toeristische, 
plaatsen. Dit vergroot de gastvrijheid en bevordert de toeristische waardering voor 
Hillegom.

Duurzaamheidsfonds
Vanuit de ervaringen met het duurzaamheidsfonds, dat particuliere huizenbezitters 
de mogelijkheid biedt om renteloos een lening af te sluiten t.b.v. de verduurzaming 
van hun woning, vindt D66 het vanzelfsprekend dat dit wordt gecontinueerd en dat 
het beschikbare budget, gezien de grote belangstelling, substantieel wordt verruimd. 
Bij particuliere initiatieven om een bestaande woning volledig om te vormen tot een 
zogenoemde ‘Nul-op-de-meterwoning’, pleit D66 ervoor om bij bewezen resultaat de 
te verstrekken lening gedeeltelijk kwijt te schelden.

Collectieve investering in duurzaamheid
D66 kiest voor betaalbare duurzaamheidsinvesteringen in particuliere woningen. 
Het faciliteren van een Regionaal Energieloket draagt bij aan het bevorderen 
van duurzaamheidsverbeteringen van Hillegomse woningen. Kosten spelen een 
noemenswaardige rol bij de keuze voor het plaatsen van zonnepanelen of het 
aanbrengen van efficiënte(re) woningisolatie. Door de inkoop collectief – met andere 
inwoners van Hillegom – te organiseren, wordt de drempel verlaagd om hiertoe over te 
gaan. Naast lagere energiekosten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het verlagen 
van de lokale CO2-uitstoot. Het initiatief ligt bij de inwoner, de gemeente vervult 
uitsluitend een faciliterende rol door partijen met elkaar in contact te brengen.

Het vele bestraten en betegelen van ook de private ruimten vraagt aandacht. Door 
onder meer de waterschappen wordt de urgentie van minder steen benadrukt om 
ook in de toekomst het toenemende (hemel)water beter af te kunnen voeren. D66 zou 
graag zien dat er gekeken wordt of een korting op de OZB mogelijk is, waar bewoners 
kiezen voor een grondoppervlak rond het huis dat door weinig bestrating beter kan 
functioneren als drainage.
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Riothermie
Nieuwe methoden om op een duurzame wijze energie op te wekken of te hergebruiken 
liggen binnen handbereik. Succesvolle ervaringen elders in het land hebben aangetoond 
dat naast de gebruikelijke duurzame energie uit zon, wind- en waterkracht, andere 
methoden minstens even veel perspectief bieden. Een interessante energiebron is 
de warmte die zich onder onze voeten bevindt: warmte uit de riolering. D66 Hillegom 
is voorstander van het hergebruik van warmte uit het riool die hoofdzakelijk wordt 
verkregen uit huishoudelijk afvalwater. Naast warmte kan ook koude uit het riool 
hergebruikt worden.

Publieke ruimtes, zoals schoolgebouwen en verzorgingshuizen kunnen op deze manier 
worden voorzien van een prettig binnenklimaat. Het gasgebruik wordt aanzienlijk 
teruggedrongen en de klimaatdoelen van de gemeente Hillegom komen dichterbij. 
Bij vervanging van de oude rioleringen en bij de aanleg van nieuwe rioleringen, wordt 
een warmtewisselaar geplaatst op locaties waar dit voordelen oplevert. En er dient 
onderzoek verricht te worden naar de mogelijkheid om warmtewisselaars aan te 
brengen in bestaande rioleringen.
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3. Sociaal Domein:
Aandacht voor de Menselijke Maat
Ons uitgangspunt is dat mensen vorm kunnen geven aan hun eigen 
leven, niet beperkt door starre systemen of knellende regels. Vrij om 
te denken en te doen. Iedereen maakt eigen keuzes, rekening houdend 
met de wereld om zich heen. In onze visie is de Hillegomse samenleving 
een veilige omgeving, waar alle inwoners er bij horen en mee kunnen 
doen. Leeftijd, afkomst en beperking, lichamelijk en/of geestelijk, of 
LHBT mogen geen belemmering vormen. Voor iedereen is er een plek in 
onze gemeente, ook voor statushouders.

Een oplettende overheid
En verder: Wie struikelt wordt geholpen en aangemoedigd om weer 
zelfstandig verder te gaan. Wie dit om enige reden niet kan, wordt 
ondersteund. De overheid heeft een zorgplicht voor inwoners die er zelf 
niet in slagen om economisch zelfstandig en/of sociaal zelfredzaam te zijn. 
Dat start bij het bieden van een dak boven het hoofd en inkomen. Ook 
mensen die aangewezen zijn op een vorm van beschermd of begeleid 
wonen, kunnen rekenen op een plek binnen onze gemeente. Te denken 
valt aan mensen die niet meer thuis kunnen wonen of dreigen op straat te 
komen, maar ook mensen die anderszins hun plek in onze samenleving 
weer opnieuw vorm willen geven.



Werk
Aan inwoners die er niet in slagen om werk te verwerven of te behouden, mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen biedt 
de gemeente ondersteuning om een passende werkplek of vorm van dagbesteding te 
vinden. De gemeente geeft met het ServicePunt Werk (SPW), de MareGroep en het 
particuliere bedrijfsleven invulling aan re-integratie en nieuw beschut werk. Het SPW, 
dat sinds 2016 actief is in de Duin- en Bollenstreek, maakt er werk van om met name 
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Idealiter is voor 
elke doelgroep een passend scala aan hulpmiddelen beschikbaar, dat aansluit bij de 
behoeften van de kandidaat en die van de werkgever.

D66 ondersteunt de transformatie van MareGroep van primair een sociale 
werkvoorziening naar een breder georiënteerde sociale onderneming. Het blijft voor 
D66 van belang dat de groep kwetsbare mensen, die aangewezen zijn op beschut 
werk, in lijn met het regeerakkoord, verzekerd blijven van hun arbeidsdeelname.

D66 ondersteunt de insteek dat bij publieke aanbestedingen er als standaard een 
paragraaf Social Return On Investment (SROI) is opgenomen, die een uiteindelijke 
opdrachtnemer verplicht om concreet invulling te geven aan het bieden van leer/
werktrajecten. Op deze wijze kunnen werkplekken worden gecreëerd voor inwoners 
met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Zorg & welzijn
Op het gebied van zorg en welzijn is de afgelopen jaren heel veel veranderd. Voor vele 
voorzieningen waar mensen direct mee te maken hebben, is de verantwoordelijkheid bij 
de gemeente komen te liggen, zoals bij jeugdzorg en ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 
maar ook inkomensondersteuning voor mensen met een beperking. Zulke belangrijke 
en complexe zaken goed regelen vraagt expertise die de kracht van een kleine gemeente 
dikwijls te boven gaat. Daarom is samenwerking aangegaan met de gemeenten in de 
Duin- en Bollenstreek en voor jeugdzorg met Holland Rijnland.

Zorgverleners moeten goed opgeleid zijn en een brede kennis van het sociaal domein 
hebben om passende zorg te kunnen verlenen. Zij moeten niet gehinderd worden door 
de ‘schotten’ die er tussen de verschillende domeinen bestaan. De gemeente kan dit 
sturen door als opdrachtgever het denken en handelen meer te richten op het helpen 
van mensen in plaats van direct te kijken hoe de wet- en regelgeving en de financiering 
in elkaar zit. We hanteren hierbij de menselijke maat en willen de zogenoemde 
‘schotten’ tussen regels weghalen. Ont-schotten dus. Dat vergt een andere houding 
van de gemeente én van alle betrokken organisaties.

17



De verbanden tussen de problemen waar mensen mee kampen (zoals ziekte die 
samengaat met slechte huisvesting en armoede) vragen zgn. ‘domeinexpertise’: 
concrete kennis van diverse aspecten van het sociale zorggebied. D66 is er voor dat 
problematiek die zich voordoet binnen de gebieden van het sociaal domein wordt 
aangestuurd vanuit het beginsel “één gezin, één plan, één regisseur”. D66 hecht aan 
een goede sociale infrastructuur, waarbinnen (vroeg)signalering en een effectieve en 
efficiënte samenwerking met alle relevante partijen als zorgaanbieders (o.a. thuiszorg), 
huisartsen, welzijnswerk, woningcorporaties, ouderenbonden, scholen en politie tot 
stand komt. D66 wil extra inzetten op preventie. Door preventie kan vaak worden 
voorkomen dat dure zorg of begeleiding nodig is. D66 stelt daarom voor preventief 
te investeren in het zogenaamde “voorveld”: preventief aanbod op het gebied van 
onderwijs, zorg en gezondheid/leefstijl/bewegen. Hierin investeren kan voorkomen dat 
mensen gebruik moeten maken van dure curatieve zorg of begeleiding.

D66 wil de komende periode doorgaan met extra aandacht te besteden aan 
mantelzorgers, die voor een goed functioneren van de gedecentraliseerde zorg 
van essentieel belang zijn. Mantelzorgers ondersteunen we met begeleiding door 
Welzijnskompas, met de dag van de Mantelzorger, het Alzheimercafé, en een 
waarderingsprijs (het Mantelzorgcompliment). Mantelzorgers ondersteunen we ook 
door middel van vormen van respijtzorg (het tijdelijk overnemen van de zorgtaak), met 
daarbij nadrukkelijk aandacht voor jonge mantelzorgers, waarvan bekend is dat zij 
vaak extra belast dreigen te raken.

D66 is voorstander van een effectief en efficiënt subsidiebeleid in het sociaal domein. 
(Eénmalige) subsidies en bijdragen worden verstrekt aan instellingen niet om wat ze 
zijn, maar om wat ze er mee doen. Subsidies en bijdragen aan derden zijn tijdelijk 
en moeten periodiek geëvalueerd worden om te bezien of de doelstellingen behaald 
worden. Uitzondering op dit uitgangspunt zijn de waarderingssubsidies. Deze subsidies 
worden verleend aan verenigingen en stichtingen, niet om wat de organisatie doet, 
maar omdat wij “blij” zijn dat ze er zijn. Dit voorkomt ook ingewikkelde verantwoordings-
administratie. Toch wil D66 hier een belangrijke voorwaarde voor subsidiëring aan 
toevoegen: het invoeren van een maatschappelijke tegenprestatie van sportverenigingen 
en andere organisaties, die een financiële ondersteuning en/of subsidie ontvangen; een 
toezegging/intentieverklaring om iets terug te doen voor de inwoners van Hillegom. 
Zoals het ondersteunen of organiseren van sportdagen op basisscholen, het bieden 
van bewegingsactiviteiten in zorgcentra, muzikale ondersteuning tijdens festiviteiten. 
De verenigingen kunnen hier jaarlijks zelf een plan voor indienen.
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Armoedebestrijding
D66 maakt zich zorgen over mensen met (hoog) oplopende schulden. Het gaat 
daarbij uitdrukkelijk om financiële armoede èn sociale armoede. Voor mensen die in 
problemen komen, bijvoorbeeld door verlies van werk en in de schulden raken, blijft 
het moeilijk om hier zonder hulp weer uit te komen. D66 vindt het belangrijk dat dit 
soort situaties wordt voorkomen door mensen bij problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te helpen, financieel en aan de andere kant, om zo snel mogelijk weer grip op 
hun bestaan te krijgen.

Wij geven extra aandacht aan het uitvoeren van de schulddienstverlening, zoals dat 
recent is ontwikkeld. Naast hulp bij het op orde krijgen van de administratie, willen we 
kijken naar het toepassen van zogeheten Mobility Mentoring, waarbij mensen door 
een aparte begeleiding leren beter weerbaar te worden en uiteindelijk meer grip te 
krijgen in de aanpak van hun financiële en sociale problemen. Ook het concept “Vroeg 
eropaf”, waarbij door de gemeente in een vroeg stadium signalen van derden worden 
opgepakt, wil D66 in de praktijk terugzien. Met nutsbedrijven en woningcorporaties 
kan, met inachtneming van strikte privacywaarborgen, een signaleringsmethode 
worden opgezet. En scholen worden aangezet om via een vast aanspreekcontact bij 
de gemeente signalen van armoede onder leerlingen te kunnen melden.

D66 wil dat zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk gaan. Maar de 
mogelijkheid om in de zogenaamde armoedeval te raken door (meer) te gaan werken, 
waardoor je geen of minder aanspraak kunt maken op financiële (gemeentelijke) 
voorzieningen en daardoor in inkomen achteruitgaat, moet worden voorkomen. D66 
vindt dat het aanpakken van de armoedeval onderdeel moet zijn van een integraal 
gemeentelijke armoedebeleid.
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Jeugdhulp
Voor D66 staan de ontwikkelkansen van kinderen centraal. Immers dé garantie van 
een 'bloeiende toekomst' voor de streek! D66 wil dat ouders bij de Centra voor Jeugd 
en Gezin nog beter weten te vinden voor laagdrempelige opvoedvragen en daarbij 
actief worden ondersteund wanneer dat nodig is of gewenst. Ouders en opvoeders 
spelen immers de belangrijkste rol bij de ontwikkeling. Hun directe betrokkenheid bij 
eventuele begeleidingsplannen staat centraal.

Daarbij staan de veiligheid en ontwikkeling van kinderen voorop, en een laagdrempelige 
toegang tot jeugdhulp is hier cruciaal. Dit vraagt volgens ons één plan voor één situatie 
(gezin of andere leefvorm). Daarin komen alle (gemeentelijke) disciplines samen. 
Hierbij zal goed gekeken worden naar de werkomstandigheden waar professionals 
en vrijwilligers de jeugdhulp een gezicht geven. Preventie en vroegsignalering staan 
centraal bij de jeugd- en gezinsteams. Hoe eerder mogelijke problemen gezien worden, 
en/of vroegtijdig aangepakt, des te beter dat voor de ontwikkeling van het kind is. Dit 
vraagt nadrukkelijk om goede samenwerking met het onderwijs.

De door het Rijk opgelegde zware bezuinigingen hebben vooral bij de jeugdhulp tot 
problemen geleid, o.a. in de vorm van lange wachttijden. Die wachtlijsten moeten 
korter, de veranderingen moeten sneller. Dat vereist meer kostenbewustzijn en meer 
innovatie van de zorgaanbieders, en mogelijk het anders dan traditioneel behandelen. 
Ook hier is belangrijk om te “ont-schotten”.
Wij steunen van harte de regionale samenwerking in de jeugdhulpverlening, waar die 
aantoonbaar kwalitatief inhoudelijk meerwaarde levert. Met name de samenwerking 
tussen de jeugd- en gezinsteams en de huisartsen behoeft verdere versterking. Dit 
is één van de belangrijkste onderdelen van de zogenoemde ‘transformatie’ van de 
jeugdhulp, die op dit moment vorm krijgt.

Extra aandacht wil D66 voor de groep jongeren, die net 18 jaar worden of zijn geworden. 
De kwetsbare jeugd, die juist onder de pedagogische en beschermende omgeving 
van school wegvalt, zal ondersteund moeten worden in hun maatschappelijke 
participatie en zelfredzaamheid. Doordat zij met het 18 jaar worden niet meer onder 
de Jeugdwet vallen en de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Participatiewet 
meer zelfredzaamheid vraagt, blijft extra aandacht aan deze groep noodzakelijk. Waar 
zorg gewenst is blijkt de wetgeving niet goed aan te sluiten en daar mag de jeugdige 
niet de dupe van worden. Een preventieve aanpak is dan nodig vanuit de gemeente 
en partners waar het gaat om onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

De gemeente is te weinig in contact met de jeugd. Daarom stelt D66 voor een digitaal 
jongerenpanel in te stellen, waar op een toegankelijke manier jongeren over het beleid 
van de gemeente worden geinformeerd en daarbij kunnen worden betrokken.
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D66 wil een verdergaande (verbetering van de) samenwerking tussen de 
jeugdhulpaanbieders onderling stimuleren. Ook een betere samenwerking met de 
gemeente, het onderwijs, de jeugd- en gezinsteams en de huisartsen is zeer gewenst.

Ook streven wij naar een ontschot budget in het sociaal domein. Daarnaast geven wij 
extra aandacht aan de doelgroep 18 min/18 plus, waarbij vooral ook de expertise van 
partners (professionals en vrijwilligers) gebruikt wordt.

Wij zijn voor het in samenspraak met het onderwijs versterken van de preventieve en 
vroeg signalerende functie van scholen.

Integratie van statushouders in Hillegom
De afgelopen jaren zijn er relatief veel vluchtelingen met een verblijfstatus ('statushouders') 
in Hillegom bijgekomen. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen zich hier thuis gaan 
voelen en dat ze kunnen integreren. Naast bepaalde praktische voorzieningen vraagt 
dat vooral een stevige inzet op het beheersen van de Nederlandse taal. Met name 
voor jonge kinderen in de leeftijd tussen 2 en 6 jaar is het erg belangrijk dat een goede 
taalbasis wordt gelegd.

Daarom willen we dat kinderen van 2,5 tot 4 jaar in ieder geval drie dagdelen een 
voorschoolse voorziening bezoeken, zodat zij met zo min mogelijk taalachterstand 
starten op de basisschool. Omdat binnen deze voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
meer tijd is voor observatie en oudercontacten, zijn wij voorstander om kinderen van 
nieuwkomers automatisch aan te merken als doelgroepkind voor VVE. De extra kosten 
die die deze maatregelen meebrengen worden door de gemeente gedragen.
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Naast dat de nieuwe inwoners kennis krijgen van de gewoonten rond ouderbetrokkenheid, 
een sterk medebepalend aspect in het onderwijs voor een succesvolle schoolloopbaan, 
kunnen ouders zo ook bekend worden met andere activiteiten voor ouder en kind, 
zoals taallessen, voorleesmiddagen en overige activiteiten in en rond de bibliotheek. 
Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs de sleutel is tot toegang tot de wereld, van nu 
en straks.

D66 wil dat de dichtstbijzijnde NT2*-voorziening als de logische voorziening bestempelen 
voor kinderen die geen Nederlands kennen. Een voor de hand liggend aanbod. 
Wanneer er redenen zijn dat kinderen naar een school in een andere gemeente gaan 
om onderwijs te krijgen, dan zal de gemeente (vanaf een bepaalde kilometerafstand) 
zorg dragen voor het vervoer.

De ISK (Internationale Schakelklas) is gericht op kinderen van 12 tot 18 jaar met geen 
of weinig beheersing van de Nederlandse taal. Dit is een essentiële voorwaarde om 
volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving hier. Het ISK-onderwijs richt 
zich op taalverwerving en inburgering. Hierna kunnen leerlingen met de juiste bagage 
en zelfvertrouwen op het passende niveau doorstromen naar het reguliere onderwijs. 
Goed voor hun toekomst, goed voor onze samenleving.

D66 wil dat het volgen van dit onderwijs door deze doelgroep in onze gemeente wordt 
bevorderd en dus wordt gefaciliteerd. Een goede stroomlijning rond bijvoorbeeld de 
vergoeding van de reiskosten en tussen de ISD en de ISK-voorziening blijken nu vaak 
een obstakel en juist heel belangrijk voor het succes.

Informatie & Contact
Naar de inwoner toe is het van belang dat de werkwijze van het Lokaal Loket (eerste 
aanspreekpunt) en het Sociaal Team Hillegom (tweede lijn) verder wordt versterkt. De 
gemeente en de zorg- en welzijnsverleners kunnen dan vervolgens gezamenlijk of in 
hun eigen organisaties de juiste dienstverlening organiseren; daar moet de inwoner 
niet mee worden belast.

Met de decentralisering is er heel veel meer op het bordje van de lokale overheid 
gekomen, dat direct in het leven van de burgers ingrijpt. Eenduidige kwaliteitsbewaking 
en klachtafhandeling zijn voor de burger essentieel. D66 pleit voor een regionale 
ombudsman, met brede bekendheid.

*Nederlands als tweede taal
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4. Op weg naar Duurzame Mobiliteit
Duurzaamheid is voor D66 een leidend begrip in politiek bedrijven, ook 
lokaal. Met de ambitieuze Klimaatafspraken van Parijs van 2015 op het 
netvlies, ziet D66 Hillegom voor de gemeente een actieve rol als initiator 
en regievoerder van 'verduurzaming'.

Ambitie en initiatief
D66 Hillegom is initiatiefnemer geweest van de motie om als gemeente 
in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. De motie is 
unaniem door de gemeenteraad aangenomen en is deel van het begin 
2018 vast te stellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Willen we die klimaatdoelstelling halen, en dat willen we, dan moeten 
we behoorlijk ambitieus zijn. En dat zijn we! Daarom: niet alleen actief 
ondersteuning geven aan private initiatieven op dit gebied, wat D66 betreft 
regisseert de gemeente ook daadwerkelijk een duurzaam beleid.

Het maatschappelijk belang van een verdere reductie van de CO2-
uitstoot staat buiten kijf. D66 onderschrijft de uitgangspunten, zoals 
opgenomen in de publicatie van de stichting CROW (samenwerking tot 
ontwikkeling van slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken in 
infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer) Dus: samen met de 
regio en ondersteund door de provincie, erop inzetten om samenhangende 
maatregelen te nemen tot klimaatgericht mobiliteitsbeleid van gemeenten. 
Ook in het kader van de verbetering van de fysieke leefomgeving op basis 
van de Omgevingswet is dit van groot belang.



Vervoer: meer fiets, meer OV, meer elektrisch, meer ontsluiting
De auto is alom tegenwoordig. Anders dan de grote stad, leent de streek zich daar 
ook voor. D66 zet evenwel in op gedifferentieerd vervoer in de streek: fiets, bus, trein, 
en auto.

D66 wil meer aandacht voor het openbaar vervoer en de fiets en bevorderen dat deze 
vervoersmodaliteiten meer concurrerend zijn ten opzichte van het autovervoer. Daartoe 
wil D66 met de andere gemeenten in de Bollenstreek, maar ook met de buurgemeenten 
in Noord-Holland (Haarlemmermeer en Bloemendaal) over provinciegrenzen heen, 
komen tot een integrale OV-visie. Een door de regio gedragen visie kan dan als input 
dienen bij de Vervoersautoriteit (de Provincie), die de concessies verleent.

Openbaar vervoer
Onderzoek heeft aangetoond dat de reistijd naar nabijgelegen stedelijke centra 
momenteel twee keer zo lang is wanneer men in plaats van de auto van het OV gebruik 
maakt. D66 wil oplossingen om deze situatie te verbeteren. Hiermee slaan we twee 
vliegen in één klap: het autogebruik wordt teruggedrongen en de ontsluiting van de 
regio wordt verbeterd.

Onze ambitie is dat het treinstation in Hillegom deel uit gaat maken van een metroachtige, 
d.w.z. spoorboekloze treinverbinding, waarbij treinen frequenter het station aan doen. 
Met bussen die vervolgens naadloos aansluiten op de treinverbindingen, zullen de 
wachttijden verdwijnen. Gelet op de ontwikkelingen in de Haarlemmermeer (aansluiting 
Hoofddorp op de Noord-Zuid lijn van de Amsterdamse metro), is D66 een warm 
voorstander van een directe OV-verbinding volgens het 'visgraatmodel': aansluitende 
korte buslijnen die voorzien in afgestemde aansluitingen tussen treinstation Hillegom 
en Hoofddorp, en Nieuw Vennep.

Fiets
De fiets is ronduit het milieuvriendelijke vervoermiddel bij uitstek. Ideaal om je te 
verplaatsen in de Bollenstreek, maar ook recreatief en toeristisch optimaal.

D66 wil het gebruik van de fiets verder stimuleren. Investeren in een goede 
fietsinfrastructuur met vrijliggende fietspaden is relatief goedkoop en het gebruik 
belast het milieu niet. De fietspaden die in toenemende mate goed geasfalteerd zijn 
garanderen nog geen veilige fietsroutes. De bestaande onveilige situaties voor fietsers, 
langs de Wilhelminalaan, Pastoorslaan en Margrietenlaan vereisen een oplossing.

Veilige fietsroutes naar school en werk zijn voor D66 belangrijk. Naast investeren 
in veilige fietsroutes is hier ook een goede voorlichting van belang, gericht op 
gedragsverandering.
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D66 wil ook meer doorgaande (toeristische) fietsverbindingen die, bijvoorbeeld, anders 
dan nu, het fietspad aan de westkant van de Vossepolder verbindt met Bennebroek. 
In het algemeen streeft D66 naar nieuwe fietspaden die het mogelijk maken om de 
gehele streek per fiets te verkennen. Een andere wens is de mogelijkheid van het huren 
van fietsen op stations in de streek, waarbij deze vervolgens (ook) kunnen worden 
ingeleverd op een ander station in onze streek.

Lokaal vrachtvervoer en autogebruik
Recentelijk zijn binnen Hillegom diverse wegverbindingen aanmerkelijk verbeterd, 
toch blijft het zware verkeer last houden van nauwe verkeersverbindingen. Voor het 
vrachtverkeer door en langs Hillegom zal vanuit de gemeente een voorkeursroute 
moeten worden ontwikkeld.

De Hoofdstraat zou in de optiek van D66 het domein van de fietser moeten worden, 
waarbij de auto te gast is. Het laden en lossen in het centrum dient gereguleerd te 
worden (bijv. d.m.v. tijdsblokken).

Daar waar het autoverkeer echter welkom is in het centrum, moeten parkeerplaatsen 
ruimschoots beschikbaar zijn voor het winkelend publiek. De aantrekkelijkheid van het 
koopcentrum is sterk gebaat bij een goede bereikbaarheid voor alle vervoersmiddelen. 
Goed bereikbare parkeerfaciliteiten spelen in dit verband een cruciale rol.
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Elektrische auto's
D66 wil het elektrisch autorijden bevorderen. Dat is ook pure noodzaak om de 
milieudoelen dichterbij te brengen. Om dit aantrekkelijker te maken willen we meer 
oplaadpunten op meerdere plaatsen in en nabij het centrum. Het maakt een bezoek 
aan het centrum aantrekkelijker. En bij het aanleggen van woonwijk of industriegebied 
is de aanleg van infrastructuur voor laadpunten vanzelfsprekend.

Ontsluiting van de streek
D66 erkent dat er een probleem is met betrekking tot de Oost-West verbindingen 
in de Bollenstreek en de ontsluiting van de streek. Dit betekent echter niet dat wij 
voorstander zijn van een snelweg ten Noorden van Hillegom, dwars door kostbaar en 
schaars natuur- en recreatiegebied.

D66 is voorstander van slimme oplossingen van de lokale knelpunten. Het gaat dan 
met name om het ontlasten van de huidige brugverbindingen ter hoogte van Lisse/
Lisserbroek, Hillegom/Beinsdorp en Bennebroek/Zwaanshoek. D66 is er voor dat deze 
bruggen in de toekomst slechts worden gebuikt voor het lokale (langzame) verkeer 
en het openbaar vervoer. Het regionale verkeer zou dan gebruik moeten maken van 
deze nieuwe oeververbindingen, waarvan er één wordt gesitueerd tussen Hillegom en 
Bennebroek. Deze verbindingen worden doelbewust gesitueerd buiten de centra van 
de omliggende gemeenten, zodat doorgaand (vracht)verkeer zich niet langer door de 
woonkernen hoeft te wringen. Dit komt het leefklimaat van de gemeenten op meerdere 
fronten ten goede.
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5. Economie
Op economisch gebied scoort de Greenport Bollenstreek als regio 
onder de maat. Via een economische agenda van de gezamenlijke 
Bollenstreekgemeenten worden de komende jaren een aantal business 
cases uitgewerkt, die tot een versterking van de positie van de 
Bollenstreek zouden moeten leiden. D66 juicht het toe dat dit in regionaal 
verband gebeurt en verwacht hierbij veel van de actieve inbreng van het 
bedrijfsleven. D66 ziet – via deze economische agenda – mogelijkheden 
om de wensen om in de streek meer het accent te leggen op onderzoek 
en ontwikkeling van duurzame bollenteelt en meer aansluiting te 
verkrijgen met het biochemisch- en ruimtevaartcomplex te verkrijgen. 
Het is goed dat wij hierbij als gemeenten over onze eigen grenzen heen 
kijken en niet slechts naar het directe lokale belang.

Aantrekkelijke vestigingsplaats
In de Omgevingsvisie wordt de bedrijvigheid in Hillegom aangeduid als 
“de werkplaats” van Hillegom. Gelet op de ligging van Hillegom in de 
westflank van de Randstad, op een relatief korte afstand van de luchthaven 
Schiphol, is Hillegom een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. 
Dat willen wij graag zo houden. D66 onderschrijft de toekomstige koers 
voor de “werkplaats”, met daarin een duidelijk accent op verduurzamen en 
vergroenen. D66 acht het ook van belang dat er bij de werving van nieuwe 
bedrijven een goede regionale afstemming plaats vindt in de Bollenstreek. 
Waar mogelijk is het streven om op bedrijventerreinen de daar gehuisveste 
bedrijven elkaar te laten aanvullen. Het beoogde Ondernemershuis kan 
daarbij de functie als centraal aanspreekpunt goed vervullen.



Historisch karakter
D66 beijvert zich al twee collegeperiodes voor het in ere herstellen van de “Heerlyckheid 
Hillegom”: het historisch centrum van Hillegom. Dit zal de aantrekkelijkheid van het 
dorp Hillegom ten goede komen. Dit historisch karakter, dat is opgenomen in het 
programma “Hart voor Hillegom” (2013) en sindsdien gestaag wordt uitgevoerd, heeft 
inmiddels ook een belangrijke plek gekregen in de Omgevingsvisie. D66 ijvert ervoor dat 
de plannen voor het centrum voortvarender worden uitgevoerd om de aantrekkelijkheid 
van het koopcentrum te vergroten.

Beter bestand tegen winkelleegstand
In Hillegom is – zoals in veel gemeenten – in toenemende mate sprake van hardnekkige 
winkelleegstand. Dit komt de beeldvorming en de vitaliteit van het centrum niet ten 
goede. Er zal een doortastender gezamenlijke inspanning moeten worden geleverd 
(door Koopcentrum Hillegom, onroerendgoedeigenaren en gemeente) om publiek en 
interessante winkels naar Hillegom te trekken, en zo kwalitatief een bijdrage aan het 
winkelaanbod toe te voegen. D66 zet daarbij met name in op de aspecten waarop 
de gemeente directe zeggenschap heeft in het centrum: de openbare ruimte, de (her)
bestemming, het gemeentelijk bezit, de beeldkwaliteit en de infrastructuur (wegen, 
parkeren). Daarnaast zijn wij van mening dat, zoals ook in de Omgevingsvisie 
opgenomen, de gemeente de winkeliers en vastgoedeigenaren dient te faciliteren en 
ondersteunen op strategisch gebied.

D66 is voorstander van gratis wifi in het centrum van Hillegom, zeker nu vanuit de 
EU daarvoor geld beschikbaar is. Wij zien de gemeente Hillegom – samen met het 
Koopcentrum – graag het initiatief daartoe nemen.

D66 wil graag onderzocht zien of een leegstandsverordening kan worden ingevoerd in 
Hillegom (of nog beter: binnen HLT), die de gemeenten instrumenten in handen geeft 
om ongewenste leegstand en verloedering tegen te gaan.

D66 wil kleine (en beginnende) ondernemers zo veel mogelijk faciliteren. Wat ons 
betreft kunnen leegstaande bedrijfsgebouwen en winkelpanden worden herbestemd 
om hierin flexplekken te creëren voor starters. Ideaal gezien een broedplek voor 
bedrijfjes die elkaar aanvullen en versterken. Een – in het kader van de economische 
agenda Bollenstreek – in te stellen ondernemingsfonds kan startende ondernemers 
financieel ondersteunen.
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Toeristische aantrekkingskracht
In de Economische Agenda wordt aandacht besteed aan de toeristische potentie van 
de Bollenstreek. Zo wordt aan een gezamenlijke regiomarketing voor de Bollenstreek 
gewerkt. D66 vindt het belangrijk dat hierbij zo veel mogelijk wordt samengewerkt 
met Amsterdam Promotion en de Bollenstreek wordt aangeprezen als de “Flowers of 
Amsterdam”. Voor Hillegom wil D66 inzetten op “agro-toerisme”, waarbij wij denken 
aan toeristisch aantrekkelijke duurzame proeftuinen in het buitengebied.

Meer inzetten op waterrecreatie is in Hillegom heel goed te realiseren. Het 
verbeteren en uitbreiden van goed bruikbare doorlopende waterverbindingen zal de 
aantrekkelijkheid van de streek vergroten. Daarnaast willen we het bestaande fiets- 
en wandelpadennetwerk verder verbeteren om onze bewoners de ruimte te geven 
om gezond te bewegen en om Hillegom en de Bollenstreek ook op dit punt nog 
aantrekkelijker te maken voor toeristen.

29



6. Cultuur, Kunst & Sport
Cultuur als bron van ontplooiing
Cultuur zet aan tot denken, verruimt de blik, ontroert en troost, daagt onze 
creativiteit uit en verbindt ons met het verleden en onze omgeving. De cultuur 
in en rond Hillegom levert een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van 
onze gemeente en is van belang voor de aantrekkelijkheid van onze streek; 
als woon-, vestigingsplaats en als toeristische bestemming.

Cultuuronderwijs is leuk en inspirerend, het bevordert het historisch besef 
en draagt bij aan de vorming van de eigen identiteit. Wat D66 betreft wordt 
het aanbod van cultuureducatie zo breed mogelijk ingezet bij de scholen 
van het primair onderwijs, om zo vaardigheden te leren waar de kinderen 
nog een leven lang profijt van hebben.

Bevorderen van initiatieven
D66 stelt met tevredenheid vast dat Kunst en Cultuur een steviger plaats 
heeft gekregen in de Hillegomse samenleving. De gemeente ondersteunt 
allerlei initiatieven op het gebied van Kunst en Cultuur en draagt actief bij 
aan de wisselwerking tussen diverse instellingen en hun samenwerking. 
Wat D66 betreft gaan wij op deze weg voort en dragen we via het 
subsidiebeleid bij aan een zo breed mogelijk aanbod. Waardoor iedereen, 
en in het bijzonder de kinderen, de gelegenheid krijgt om kennis te maken 
met kunst en cultuur en daarvan te genieten. Bijzondere creatieve talenten 
krijgen wat ons betreft de kans om die verder te ontplooien door een 
gevarieerd aanbod van kunst en cultuur beschikbaar te stellen, zowel 
in klassieke als in vernieuwend eigentijdse vorm. Een aanbod dat we 
toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht inkomen, leeftijd, culturele 
achtergrond en omgeving.



Cultuur voor iedereen
Ons culturele erfgoed is het tastbare verleden dat we doorgeven aan toekomstige 
generaties. We moeten daarom zorgen dat kunst en cultuur toekomstbestendig zijn 
en onze monumenten, archeologische vondsten, kunstschatten en archieven goed 
bewaard blijven voor de generaties na ons.

Kinderen moeten van jongs af aan in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, 
en de school kan kunst en cultuur toegankelijk maken, ook voor leerlingen die dat 
niet van huis uit mee krijgen. Cultuuronderwijs is niet alleen leuk en inspirerend, maar 
draagt bij aan de vorming van de eigen identiteit en zorgt ook voor historisch besef. 
Kunstvakken, zoals theater, muziek en beeldende vorming kunnen tot creativiteit 
aanzetten en de nieuwsgierigheid voeden. Vaardigheden waar kinderen een leven lang 
profijt van hebben. D66 ziet graag dat er zowel in het primaire als in het voortgezet 
onderwijs aandacht wordt besteed aan cultuureducatie en dat jongeren in contact 
gebracht worden met kunstenaars, culturele instellingen en creatieve bedrijven.

Culturele pleisterplaatsen, broeinesten en andere samenbundelingen van creatieve en 
artistieke talenten zijn een verrijking van de omgeving, dorp, streek en regio. D66 is 
er voorstander van dat de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, te beginnen bij 
Hillegom, Lisse en Teylingen, hierin meer gaan samenwerken. Een samenwerking die 
leidt tot gezamenlijke culturele initiatieven en het uitwisselen van culturele expertise. 
Dit bevordert een samenhangend cultureel aanbod voor talent en ontmoetingen in de 
streek. Hiervoor beschikbare financiering van gemeentes, provincie, en private fondsen 
kan daartoe worden gebundeld.

Cultuur en kunst zijn voor iedereen. Uitingen op deze gebieden moeten daarom ook 
zichtbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Juist daarom is D66 groot voorstander 
van meer kunst in de openbare ruimte. D66 zal zich inzetten voor de reservering van 
een vast budget waarmee kunst voor de openbare ruimte kan worden aanbesteed. In 
dit verband kiest D66 ervoor dat kunst in de openbare ruimte vast onderdeel uitmaakt 
van de bouwplannen in de gemeente.

Bibliotheek
Lokaal moet de bibliotheek – nog meer dan nu het geval is – gaan fungeren als 
laagdrempelig modern cultureel en sociaal informatie- en ontmoetingscentrum voor 
de inwoners. De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer tot een “huis van informatie 
en ontmoeting"; een centrale plek, waarin verschillende functies kunnen worden 
samengebracht, zoals die van informatie- en internetcafé, als denksportcentrum en 
voor het bieden van werkspots. D66 is er dan ook al jarenlang een voorstander van 
dat de bibliotheek ook letterlijk een centrale plaats krijgt in het centrum van het dorp. 
D66 is bereid om daartoe extra (eenmalig) te investeren.
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Sport en bewegen
Langs velden en zwembaden, in stadions en op de weg, kijken we naar voetballers, 
zwemmers en wielrenners. Jong en oud, amateur of profsporter. Sport is een grote 
verbinder, in ons land en ook in Hillegom. Beweging en sport houdt mensen gezond. 
In de nieuwe sportnota is hier reeds een eerste invulling aan gegeven.

D66 wil blijven investeren in sport en lichaamsbeweging. Wij willen daarbij ook investeren 
in de aanleg van fietspaden, trapveldjes en sportkooien, en in schone lucht en mooie 
natuur. Zo houden we sport, bewegen en gezond leven voor iedereen bereikbaar en 
faciliteren we het ontplooien we nieuw sporttalent.

D66 vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil in staat wordt gesteld om aan sport 
te kunnen doen en mensen uit te dagen om te bewegen. Jongeren sporten en 
bewegen steeds minder, wat een ongezonde tendens is. Wij willen daarom stimuleren 
dat de jeugd op school ook in aanraking komt met allerlei sporten. Het continueren 
en verder uitbouwen van de samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en 
maatschappelijke instellingen is belangrijk. Waar nodig kan de gemeente wat ons 
betreft zowel een initiërende als faciliterende rol vervullen.
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D66 is er voor dat sportverenigingen en andere (maatschappelijke) instellingen, die een 
financiele ondersteuning en/of gemeentelijke subsidie ontvangen een tegenprestatie 
leveren. Het gaat hierbij om een toezegging of een intentieverklaring om iets terug 
te doen voor de inwoners van Hillegom. Deze tegenprestatie zou bijvoorbeeld 
kunnen bestaan uit het organiseren van sportdagen op basisscholen, het bieden van 
bewegingsactiviteiten in zorgcentra of muzikale ondersteuning tijdens festiviteiten. Dit 
past heel goed bij de intenties van het recente vastgestelde Kunst- en Cultuurbeleid en 
het Sportbeleid, waarbij de verbinding tussen deze organisaties en de maatschappij 
nadrukkelijk wordt gezocht.

Regionaal moeten gesubsidieerde voorzieningen naar bereikbaarheid en variatie 
zo goed mogelijk gespreid worden. Maar D66 wil dat er ook in de buurt voldoende 
mogelijkheden zijn om in directe omgeving te bewegen en te sporten. Initiatieven 
van buurtbewoners daartoe worden gestimuleerd en bij voorgenomen aanleg van 
voorzieningen worden buurtbewoners sowieso vroegtijdig betrokken.
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7. Openbare orde & Veiligheid
Hillegom is in vergelijking met andere plaatsen, een veilige gemeente. 
Al sluit het beleefde veiligheidsgevoel van sommige bewoners hier niet 
op aan. Ook daarmee rekening houdend, ligt voor D66 het accent op 
de preventie en niet op allerlei controlerende maatregelen. Dergelijke 
symboolpolitiek is geen oplossing voor dit subjectieve probleem. D66 is 
dan ook tegen het te pas en te onpas ophangen van beveiligingscamera’s. 
Een in onze ogen onnodige vorm van schijnveiligheid, die ten koste gaat 
van de privacy.

Handhaving
Handhaving is een middel, geen doel. Het is wel belangrijk dat politie en 
BOA’s duidelijk zichtbaar zijn voor het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Openbare ruimte
D66 kan zich vinden in een samenhangend tolerantiebeleid waar het (groepen) 
jongeren aangaat. Met de vanzelfsprekende vrijheid om in openbare ruimten 
samen te komen, maar ook met duidelijke randvoorwaarden. En die dan 
ook toepassen door in te grijpen wanneer die niet gerespecteerd worden. 
Een gezamenlijke aanpak van allerlei instanties, zoals die nu gestalte heeft 
gekregen, juichen wij van harte toe.

Inrichting van de openbare ruimte op een manier die onveilige en 
onoverzichtelijke plaatsen zo veel mogelijk voorkomt vinden we belangrijk. 
Daar kan de gemeente aan werken door bijvoorbeeld te voorzien in 
voldoende verlichting; maar ook bewoners kunnen daar het nodige aan 
doen. Een goede voorlichting op dit punt blijft belangrijk via periodieke 
veiligheidsmarkten.



Vuurwerkletsel
D66 stelt vast dat ondanks preventieve maatregelen en informatie vooraf, jaar in jaar uit 
de schadepost bij de jaarwisseling die voor rekening van de gemeente komt, onredelijk 
groot blijft. Voor D66 is een mogelijke oplossing het beperken van het afsteken van 
particulier vuurwerk tot bepaalde aangewezen gebieden in de gemeente. Naast een 
vermindering van letselrisico, beperkt dit ook de overlast door o.m. vervuiling en 
milieubelasting. En dit sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid.
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8. Financiën
Hillegom is een financieel gezonde gemeente met een gezonde 
financiële buffer, en dat willen we graag zou houden. Andermaal ziet de 
meerjarenbegroting er goed uit en  het wegvallen van de inkomsten uit 
de precariorechten in 2022 kan zonder financiële pijn voor de inwoners 
worden opgevangen. Door het Regeerakkoord en de wijziging van 
de “trap op, trap af”-systematiek (dat betekent dat er een koppeling 
plaatsvindt van het gemeentefonds met de rijksuitgaven), is de verhoging 
van het gemeentefonds 2% hoger dan voor het Regeerakkoord. Dit geeft 
de gemeenten meer financiële armslag en maakt dat eventuele tekorten 
in het sociaal domein waarschijnlijk kunnen worden opgevangen.

Voortzetting beleid
Desondanks is D66 voorstander van een voortzetting van het behoedzame 
financiële beleid van de afgelopen jaren. Met name binnen het sociaal 
domein zijn er nog diverse onzekerheden die in de komende periode tot 
extra uitgaven kunnen leiden en dus tot voorzichtigheid moeten blijven 
leiden.  De in het verleden opgebouwde buffer kan daarvoor nu nog ingezet 
worden (reserve sociaal domein).

Behoedzaam financiëel beleid
Uitgangspunt van beleid blijft dat tot en met 2019  het rijksbudget dekkend 
zal moeten zijn voor de te maken kosten op dit complexe terrein. Maar 
primair blijft dat de noodzakelijke hulp geboden wordt. Vooralsnog dienen 
extra uitgaven een incidenteel karakter te hebben.



Mogelijke besparingen kunnen gevonden worden door preventieve maatregelen, het 
bevorderen van de samenwerking  tussen de aanbieders, innovatie en het verminderen 
van de regeldruk. Vanaf 2019 wordt de integratie uitkering sociaal domein afgeschaft 
en bestaat er geen rijksbudget meer. Wat D66 betreft wordt vanaf de begroting van 
2019 dan ook de reserve sociaal domein opgenomen in de algemene reserves.

Bij de gemeentelijke heffingen blijft het uitgangspunt dat Hillegom uit gaat van 
kostendekkende tarieven. Omdat al een oplossing is gevonden voor de afschaffing 
van de precariorechten voor leidingen en kabels, kan de te voorziene stijging van de 
Onroerend Goed Belasting (OZB) beperkt blijven tot het inflatiepercentage. Substantiële 
bezuinigingen op voorzieningen en/of verhoging van de lasten lijken niet nodig te 
zijn. Mocht dit tussen 2018 en 2022 wel nodig zijn, dan wil D66 een fundamentele 
discussie voeren met college en  raad over de kerntaken van de gemeente: wat moet 
de gemeente financieren en wat kan de samenleving zelf opvangen?

De zonder meer aanzienlijke reserves van de gemeente dienen wat D66 betreft (voor een 
gedeelte) te worden aangesproken voor het doen van investeringen in duurzaamheid, 
de verbetering van openbare ruimte in ons dorp en inzetten op preventie en innovatie 
in het sociaal domein.

Transparantie
Voor D66 is transparantie een groot goed, ook financieel. Daarom is van belang dat er 
een adequate planning- en controlecyclus is, die de gemeenteraad maar ook inwoners 
van Hillegom inzicht geeft in de baten, lasten en effecten/resultaten en het daarmee 
voorgenomen en uitgevoerde beleid. Het is zelfs mogelijk om met behulp van speciale 
apps de actuele stand van zaken openbaar te houden.

Maar ook het zicht en de (financiële) controle op de diverse bovengemeentelijke partijen 
waarmee Hillegom zich verbonden heeft dient verder ontwikkeld te worden. Inmiddels 
zijn daar ook de nodige stappen toe gezet. Het zou – in de ogen van D66 – goed zijn 
als de gemeenteraden en hun leden van de hier mede in participerende gemeenten de 
krachten bundelen en deskundigheid met elkaar delen.
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