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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 14 januari 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn 

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

Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks), L.M.J. Pijnacker (VVD), J.A. 

Ringelberg (VVD) en J.M.R. Rippner (BBH) en de heren T.P. Adamse 

(D66), A. Bekooij (GroenLinks), S. Boschma (D66), J. van Duffelen 

(BBH), D. van Egmond (GroenLinks), W.P.E.M. de Goeij (VVD),   

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

Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. de Joode (PvdA), M. Roelofs (BBH), 

F.Q.A van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA) 

 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, griffier 
 

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

heren A. de Jong en F.J. Roelfsema en mevrouw N. Kamerbeek 

(teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling) en de heren R. Daalmans 

(beleidsmedewerker), R. ’t Jong (directeur ISD Bollenstreek), R. Figaroa 

(teamleider) en R. van Thienen (beleidsmedewerker) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. Het onderwerp ‘Evaluatie 

HVVP’(agendapunt 6) wordt verdaagd naar de commissievergadering van maart. De 

behandeling van het raadsvoorstel ‘Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden’ 

wordt toegevoegd als agendapunt 6.  

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Mevrouw Couzijn spreekt namens de Stichting Vrienden van Oud Hillegom in over 

de voorgenomen werkzaamheden aan de Leidsevaart. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Onderwerp ter advisering (bespreekstuk) 

  

6.   Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden 

Portefeuillehouder Roelfsema doet het verzoek het onderwerp van de agenda 

te halen omdat de voorgestelde ingangsdatum van 1 mei 2016 wordt 

verschoven naar een later tijdstip in 2016 vanwege de onduidelijke gevolgen 

van een toekomstige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over deze 

Algemene Voorziening. 

 

De commissie besluit dat in de eerste termijn de vragen gesteld kunnen worden en 

stelt de driehoek voor een extra commissievergadering te plannen (evt 27 januari) 

over dit onderwerp.  
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Wethouder Roelfsema zegt toe voor deze vergadering een memo op te stellen 

waarin  de volgende onderwerpen worden behandeld: overzicht van 

besluitvorming in het verleden en de toekomst, uitkomst van de DB 

vergadering van 21 januari en een financiële paragraaf over de gevolgen van 

de verschuiving van de ingangsdatum. 

Hij zegt tevens toe uit te zoeken waarom de raad de brief van de ISD 

Bollenstreek d.d. 21 oktober 2015 niet heeft ontvangen. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Herstel oeverbescherming Leidsevaart 

Portefeuillehouder De Jong geeft een presentatie over dit onderwerp. De 

fracties (en de heer Jansen op persoonlijke titel) geven hun mening over het 

wel of niet meenemen van een wandelpad in dit plan. 

 

8. Huisvesting statushouders 

Wethouder Snuif zegt toe bij woningcorporatie Stek na te vragen hoeveel 

sociale woningen voor Hillegom in 2016 vrijkomen voor het aanbod via 

Woningnet. 

 

 De heer R. Daalmans (beleidsmedewerker) geeft een presentatie over dit 

  onderwerp. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

9. Ontwerp Welstandsnota 2015 

Wethouder De Jong zegt toe schriftelijk te beantwoorden wat de relatie is tussen de 

Welstandsnota en de bouwverordening. 

Wethouder De Jong zegt toe uit te zoeken of de gemeente het recreatieterrein aan 

de Zandlaan heeft aangewezen en zo nee, waarom de tekst “Door de gemeente 

aangewezen recreatieterreinen, zoals aan de Zandlaan, kunnen afwijken…” is 

opgenomen. 

Wethouder De Jong zegt toe de commissie te informeren waarom bepaalde 

zonnepanelen niet zijn toegestaan. 

Wethouder De Jong zegt toe de commissie te informeren wat de overwegingen zijn 

geweest om geen welstandsvrije gebieden aan te wijzen. 

Wethouder De Jong zegt toe de commissie te informeren wat de juridische  

mogelijkheden zijn om opzichtige opslag van koelinstallaties te voorkomen.  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.  

 

Fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Meer welstandsvrij bouwen 

CDA Bespreekstuk Meer welstandsvrij bouwen 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Wacht de reacties op de toezeggingen af 

D66 Bespreekstuk Meer welstandsvrij bouwen, bv Sizoterrein 

VVD Bespreekstuk Te veel regels 

GroenLinks Bespreekstuk Te gedetailleerde nota 

Meer welstandsvrij bouwen 

PvdA Bespreekstuk Meer welstandsvrij bouwen 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

10. Ontwerpbestemmingsplan Leembruggenstraat 
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Wethouder De Jong zegt toe aan Woningcorporatie Stek te vragen of de raad de 

verslagen van de bewonersavonden kan krijgen. 

 

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

4 februari 2016 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11. Wijziging bebouwde komgrens ingevolge de Boswet  

  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 4 februari 2016 

 

 

12. Managementletter interim-controle accountant 2015 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 4 februari 2016 

 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 maart 2016. 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


