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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 13 januari 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter:  J.J.R. Jansen  

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

Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD) en L.C.M. Zeestraten (D66) en de 

heren  A. Bekooij (GroenLinks), S. Boschma (D66), A.P.J.M. Buikx 

(VVD), D. Doerr (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), J. Grimbergen (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  

A. de Jong en F.J. Roelfsema en de dames S. Kunnen 

(beleidsambtenaar), S. de Vos (beleidsambtenaar), M. Pippel 

(programmaregisseur) en de heren T. Kock (bureau Ton Kock) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. Agendapunt 11(Algemene 

voorziening Hulp bij het Huishouden) wordt overgeheveld naar de 

bespreekstukken. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de verkoop van De Drempel, het pand van 

Crescendo. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Wethouder Roelfsema doet mededelingen over: 

- Samenwerking/fusie Welzijn Hillegom en Welzijn Lisse 

- Derde kwartaal rapportage over Jeugd en de Evaluatienota Jeugd en 

Gezinsteams worden naar de raad gestuurd. Ook wordt binnenkort het 

raadsvoorstel Inkoopstrategie naar de raad gestuurd. 

- A.s. maandag 18 januari is het sportcongres en de raads- en burgerleden zijn 

ook welkom. 

   

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Voortgangsrapportage en actualisatie Notitie Onderwijshuisvesting  

basisscholen gemeente Hillegom 

Beleidsmedewerker De Vos geeft een presentatie over dit onderwerp. 

 

7. Evaluatie subsidiebeleid 

Wethouder Roelfsema geeft een presentatie over dit onderwerp. 

 

8. Doorontwikkeling communicatiebeleid gemeente Hillegom 
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De heer Kock geeft een korte inleiding en vraagt input over het onderwerp De 

rol van de raad bij gemeentelijke communicatie. Desgevraagd geven de 

fracties hun input. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

9. Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020 

Portefeuillehouder Van Erk zegt toe dat het onderwerp ouderenmishandeling een 

plek krijgt in het uitvoeringsprogramma. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies Bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Mist ouderenmishandeling in de nota. 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk - 

D66 Bespreekstuk Te veel Law en Order, te strak geregeld 

VVD Bespreekstuk - 

GroenLinks Bespreekstuk Weinig beleid, veel uitvoering. Weinig ambitie 

PvdA Bespreekstuk Tekst over venstertijden is anders dan 

afgesproken in de Bollenstreekgemeenten  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

 

10. Nota Grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Veel tegenstrijdigheden. Geen eerlijke 

verdeling. Onduidelijk voor de burger 

CDA Bespreekstuk Problemen bij kleine verenigingen 

Hoe om te gaan met organisaties die  

buiten Hillegom actief zijn  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Onduidelijk waarop subsidies gebaseerd  

zijn  

D66 Bespreekstuk Geen minimum aantal leden bij Al Ansaar  

als voorwaarde voor het verkrijgen van een 

subsidie 

VVD Bespreekstuk Nut en noodzaak ontbreekt 

GroenLinks Bespreekstuk Tegenstrijdigheden in doel van de 

waarderingssubsidies 

PvdA Bespreekstuk Onduidelijkheid bij totaalpakket van alle 

subsidies 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

 

Onderwerp ter advisering (bespreekstukken) 

 

11. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden 

In verband met de tijd wordt het onderwerp verdaagd naar de 

commissievergadering van 14 januari 2016. 
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Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

12. Begrotingswijziging Werkvoorzieningschap KDB 2015 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 4 februari 2016 

 

13. Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen voor de raad van 

4 februari 2016 

 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.26 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 maart 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


