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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 3 september 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer S. Boschma 

Leden:  de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.P.G. Huibers 

(GroenLinks), L.M.J. Pijnacker (VVD) en J.M.R. Rippner (BBH) en de 

heren T.P. Adamse (D66), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), D. 

van Egmond (GroenLinks),  A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), J.A. 

van Rijn BBH), A.L.J. Slobbe (BBH) 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, de heer Zuidijk 

(Brandweer Hollands Midden) en de heer Bitter (Veiligheidsregio)  

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De commissie besluit agendapunt 7a (bestuursrapportage) toe te voegen. 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. 

 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier (deel 1) 

Besloten wordt de vragen van mevrouw Heemskerk te agenderen na behandeling 

van agendapunt 7a (bestuursrapportage) 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Agenderingsvoorstel Bezuinigingstrategie Brandweer Hollands Midden 

De heer Zuidijk (plaatsvervangend Regionaal Commandant Brandweer Hollands 

Midden) geeft een presentatie over dit onderwerp. 

Burgemeester Van Erk zegt toe de raad te informeren wat de verkoop van 

brandweermateriaal de gemeente Hillegom financieel heeft opgeleverd. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden  

De heer Bitter (coördinerend functionaris bij de Veiligheidsregio) houdt over dit 

onderwerp een presentatie.  

Burgemeester Van Erk zegt toe de raad te informeren of bij de geraadpleegde 

experts ook iemand uit Hillegom betrokken is geweest. 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 
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fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Twijfel over focus op verstoring energie- en 

drinkvoorziening 

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 september. 

 

7a.  Bestuursrapportage 

De raadscommissie vervolgt de beraadslagingen na het besluit van de commissie 

van 2 september om het voorstel vanavond verder te behandelen. De 

raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Risico bij Reserve Onderwijshuisvesting in 

relatie met plannen Pauluslocatie 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel als 

hamerstuk te agenderen voor de raad van 17 september. 

 

4. Vragenkwartier (deel 2) 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over speeltoestellen bij Goed Wonen. Deze 

worden beantwoord door wethouder Roelfsema. 

 

8. Bezuinigingsvoorstel voor Inkoop Jeugdhulp 2016  

De raadscommissie vindt de informatie eigenlijk onvoldoende om het voorstel  

politiek te behandelen, maar besluit vanwege de tijdsdruk toch het voorstel 

politiek te behandelen. Alleen de VVD-fractie wil het voorstel niet politiek 

behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Onderbouwing keuze college ontbreekt. 

Keuze voor variant A kaasschaafmethode 

CDA Bespreekstuk Onderbouwing keuze college ontbreekt 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Onderbouwing keuze college ontbreekt 

D66 Bespreekstuk Onderbouwing keuze college ontbreekt 

Keuze voor variant A kaasschaafmethode 

VVD Geen advies Onderbouwing keuze college ontbreekt 

GroenLinks Bespreekstuk Onderbouwing keuze college ontbreekt 

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 17 september. 

 

9. Uitwerking armoedebeleid  

Wethouder Snuif biedt haar verontschuldigen aan over de gevolgde procedure. 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 
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fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Aandacht voor chronisch zieken 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk - 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Gevolgde procedure door college 

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 17 september. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 oktober 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


