
 
BEKNOPT VERSLAG VAN HET REGIO OVERLEG GEHOUDEN OP 4 NOVEMBER 2013 

 
 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) 
Leden: de dames M.C. van der Erf (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), M.P.G. Huibers (Hillegom Progressief), A.E. Snuif (D66) en 
A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren C.M. van den 
Aardwegh (Bloeiend Hillegom), W. de Bock (CDA), T.M. van Haaster 

(VVD), A.J. van Heusden (VVD), A. de Jong (BBH), C.A.A. Jongbloed 
(VVD), C.H. de Joode (PvdA) en F.J. van Loenen (PvdA)  

   

Secretaris:    de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 
Tevens aanwezig: Burgemeester J. Broekhuis en de wethouders A.Th. van Rijnberk 

(vanaf agendapunt 3), I.A.M. ten Hagen en G. Kleijheeg 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.  
     

2.    Spreekgelegenheid voor het publiek 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

3. Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland  

 

6 november Sociale Agenda 

De leden stemmen in met de ambtelijke adviezen.  

 

6 november Economische Zaken 

De leden stemmen in met de ambtelijke adviezen. 

 

6 november Ruimte 

Wethouder Ten Hagen zegt toe een startnotitie Woonvisie aan de raad voor te 

leggen. 

De leden stemmen in met de ambtelijke adviezen. 

 

8 november Verkeer & Vervoer 

Wethouder Ten Hagen zegt toe het project Fietsverbinding Station, zoals 

ingediend en vermeld op de projectenlijst van Holland Rijnland, de hoogste 

prioriteit te geven. Hij merkt daarbij op dat wanneer het budget op korte termijn 

beschikbaar komt en daardoor niet ingezet kan worden voor de Fietsverbinding 

Station, hij de vrijheid wil houden de financiering voor de andere Hillegomse 

fietsprojecten in te zetten.  

De leden stemmen in met de ambtelijke adviezen. 

 

8 november Bestuur & Middelen 

Dit overleg is vervallen 
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4. Informatie vanuit het college over overige gemeenschappelijke 

regelingen/samenwerkingsverbanden 

Burgemeester Broekhuis maakt melding van de discussie binnen de 

Omgevingsdienst West Holland over de vertegenwoordiging van de gemeenten in 

het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.  

Wethouder Van Rijnkberk deelt mee dat het rapport over de toekomst van 

Holland Rijnland met een positief advies vanuit het Portefeuillehoudersoverleg 

naar het AB wordt gestuurd. 

Wethouder Broekhuis deelt ten aanzien van de bestuurlijke toekomst Duin- en 

Bollenstreek dat Noordwijk heeft besloten niet mee doen in het 

samenwerkingstraject. Afgesproken is dat Noordwijk en de Bollen-vier wederzijds 

informatie uitwisselen. Noordwijk zal niet als waarnemer bij de overleggen 

aanwezig zijn, aldus burgemeester Broekhuis.  

 
5. Vragenronde leden 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering. 
 

  
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2013. 
 

 
 
 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 


