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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 16 maart 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen  

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

Hillegom), J.M.R. Rippner (BBH) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de 

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

J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks) en W.P.E.M. de 

Goeij (VVD) 

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

Aanwezig:  wethouder mevrouw A.E. Snuif, mevrouw M. Pepping (kwartiermaker 

Servicepunt Werk) en mevrouw E. Visser en de heer R. Daalmans (senior 

beleidsmedewerkers projectorganisatie Sociaal Domein) 

 

 

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 

Mevrouw Hogewoning spreekt in over agendapunt 6 (Bedrijfsplan Servicepunt 

Werk). Zij zegt toe enkele vragen van mevrouw Heemskerk schriftelijk te 

beantwoorden. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Snuif licht de procedure toe voor vaststelling van het inkoopplan 

Jeugdzorg. 

Wethouder Snuif informeert de raadscommissie over de stand van zaken met 

betrekking tot de huisvesting van statushouders. 

Wethouder De Jong informeert de raadscommissie over de geplande gang van 

zaken met betrekking tot het dossier Duinpolderweg. De griffier zegt toe de 

provincie te verzoeken de besloten informatiebijeenkomst van 29 maart te 

mogen uitzenden. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Agenderingsvoorstel Presentatie Bedrijfsplan Servicepunt Werk 

Mevrouw Pepping houdt een presentatie. Wethouder Snuif en zij beantwoorden 

vragen van commissieleden. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Wethouder Snuif en de heer Daalmans beantwoorden vragen.   

Wethouder Snuif zegt toe in het raadsvoorstel het woord ‘armoedig’ ambtshalve te 

laten vervangen door een andere formulering. 

Wethouder Snuif zegt toe de raad eens per half jaar te informeren over het gebruik 

van de fondsen. 
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De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH hamerstuk  

CDA hamerstuk  

Bloeiend Hillegom hamerstuk  

D66 hamerstuk  

VVD hamerstuk  

GroenLinks hamerstuk  

PvdA hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 31 maart. 

 

 

8. Inkoopstrategie Jeugdhulp  

Wethouder Snuif en mevrouw Visser beantwoorden vragen.   

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH hamerstuk  

CDA hamerstuk  

Bloeiend Hillegom hamerstuk  

D66 bespreekstuk Sturing op kosten 

VVD hamerstuk  

GroenLinks bespreekstuk Sturing op kosten 

PvdA hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 31 maart. 

 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 april 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


