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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 14 oktober 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen 

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

Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de 

heren T.P. Adamse (D66), A. Bekooij (GroenLinks), S. Boschma (D66), 

D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij 

(VVD), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), 

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

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, 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, mevrouw M. Pippel 

(programmaregisseur Maatschappij) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt vragen over de skybeamer van Paintball Hillegom. Deze 

worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Van Egmond en mevrouw Heemskerk stellen vragen over de 

omgevingsvergunning 1
e

 Loosterweg 42. Deze worden beantwoord door wethouder 

Ten Hagen. De wethouder zegt toe met de initiatiefnemer de suggestie te bespreken 

om eventueel vrijkomende woonvoorzieningen te benutten voor Hillegomse starters 

op de woningmarkt. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de aanpak van de Hoftuin. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Van Heusden stelt vragen over de Duinpolderweg. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen. De wethouder zegt toe enkele vragen 

schriftelijk te beantwoorden. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Vluchtelingenproblematiek 

Mevrouw Pippel geeft een presentatie over dit onderwerp. De heer Van Erk en 

mevrouw Snuif beantwoorden vragen. 

De heer Van Erk zegt toe het rapport van de werkgroep met de raad te 

bespreken voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Als wordt voorgesteld 

verder te gaan dan de huisvesting van statushouders zal dit ter besluitvorming 

aan de raad worden voorgelegd. 

De heer Van Erk zegt toe de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie van 13 oktober aan de raads- en burgerleden door te sturen. 
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Plan van aanpak ambtelijke samenvoeging Hillegom, Lisse en Teylingen 

 

Wethouder De Jong zegt toe de raad schriftelijk een toelichting te geven op het 

bedrag van € 200.000,- dat binnen de projectkosten is opgenomen voor 

‘Vervangingsinhuur project’ in relatie tot het bedrag dat buiten de projectkosten 

voor vervanging wordt geraamd.  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.  

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk - 

CDA Bespreekstuk Kosten van vervangingsinhuur 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Dienstverlening aan inwoners 

D66 Bespreekstuk - 

VVD Bespreekstuk Kaderstellende rol van de raad in deze fase 

GroenLinks Bespreekstuk Kosten die niet in projectbegroting zijn 

opgenomen; ambities m.b.t. kwaliteit en 

personeelstevredenheid 

PvdA Bespreekstuk Definitie van kwaliteit en nabijheid; 

kaderstellende rol van de raad (eventuele 

verdere fasering van besluitvormingsproces) 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 29 oktober 2015. 

 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:02 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


