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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 4 juni 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer S. Boschma 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.A. Ringelberg (VVD) en A.M. 

Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), I.B. Buijck 

(VVD), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. 

Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend 

Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), M.J.W. Neuteboom (D66), 

J.A. van Rijn (BBH), M. Roelofs (BBH), F.Q.A van Trigt (CDA) en F.R. 

Vrijburg (CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw A.E. Snuif en de heren 

I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en F.J. Roelfsema en mevrouw S. Moolenaar 

(programmaregisseur Hillegom), de heer R. ’t Jong (directeur ISD 

Bollenstreek) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 Agendapunten 10 (Beleidsplan wegen 2015-2019) en 12 (Voornemen RDOG 
Hollands Midden tot oprichting van en deelname in coöperatie “GGD Support 
Centrum”) worden overgeheveld van de hamerstukken naar de 

bespreekstukken. 
 

De commissie stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt een vraag over de motie Schaliegas tijdens het VNG 

congres. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Van Heusden stelt vragen over het de planontwikkeling HD-Plein zuid. 

Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Onderzoeksresultaten 2014: Telan, 14+ Netnummer, Waar staat je 

gemeente en Bewijs van goede dienst 

Programmaregisseur Dienstverlening mevrouw S. Moolenaar geeft een 

presentatie over dit onderwerp (zie bijlage) 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Samenvoeging ambtelijke organisaties Hillegom, Lisse en Teylingen 
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De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen voor de raad van 

25 juni 2015 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk - 

CDA Bespreekstuk Te weinig informatie voor de raad 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Nadere voorwaarden voor ambtelijke 

samenvoeging 

D66 Bespreekstuk - 

VVD Bespreekstuk Nadere voorwaarden voor ambtelijke 

samenvoeging 

GroenLinks Bespreekstuk Te weinig informatie voor de raad 

PvdA Bespreekstuk Onduidelijk wat de rol van de inwoners is  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

 

8. Begrotingswijziging 2015-II en addendum begroting 2016 ISD Bollenstreek 
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 25 juni 2015 

 

9. Voorstel artikel 42 Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 2016 
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 25 juni 2015 

 

 

10.  Beleidsplan wegen 2015-2019 

Wethouder De Jong zegt toe de kosten voor klein onderhoud, uitgevoerd door de 

Meerlanden, naar de commissie te sturen. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 25 juni 2015. Bloeiend Hillegom zal een stemverklaring afleggen. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11.  Programmaverantwoording 2014 en –begroting 2016 ISD Bollenstreek 
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 25 juni 2015 

 

 
Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 
12. Voornemen RDOG Hollands Midden tot oprichting van en deelname in 
  coöperatie “GGD Support Centrum” 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 25 juni 2015 

 

 

 

 
Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 
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13. Verlenging beleidsplan ‘Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’ 
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 25 juni 2015 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.18 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 
 


