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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 17 maart 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer S. Boschma 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), M.P.G. Huibers (GroenLinks),  

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

 T.P. Adamse (D66), H.J. de Boer (CDA), I.B. Buijck (VVD), D. van 

Egmond (GroenLinks), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden 

(Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. de Joode 

(PvdA) en M. Roelofs (BBH) 

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 J.A.J. Verheijen, de heer J. Oppelaar (teamchef politie 

Hollands Midden, Bollenstreek Noord) 

 

 

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 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de omgevingsvisie. Deze worden beantwoord 

door wethouder Verheijen. 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de Hulp bij Huishouden. Deze worden 

beantwoord door wethouder Snuif. 

Wethouder Snuif zegt toe de commissie te informeren, zodra er meer bekend is, 

over de gevolgen van het faillissement van thuiszorgorganisatie TSN. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Wethouder Verheijen meldt naar aanleiding van vragen over de Vosse- en 

Weerlanerpolder uit raadsvergadering van 3 maart dat alleen het struinpad 

wordt afgesloten in het broedseizoen. 

De heer van Egmond meldt dat hij zeer ingenomen is met de snelle reactie van 

het college op de resultaten van de tussenstap Duinpolderweg. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Agenderingsvoorstel Presentatie politiecijfers over 2015 

De heer J. Oppelaar, teamchef politie Hollands Midden (Bollenstreek Noord), 

geeft een presentatie over de politiecijfers van het afgelopen jaar. 

De heer Oppelaar zegt toe uit te zoeken waarom er meerdere meldingen van 

open geweld/mishandelingen zijn bij de Zuider Leidsevaart. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oosteinderlaan 62c 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 31 maart 2016. 
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8. Verordening Duurzaamheidslening Hillegom 

Wethouder Verheijen zegt toe bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) 

na te vragen of er ervaringscijfers zijn ten aanzien van versneld aflossen van 

leningen.   

Wethouder Verheijen zegt toe bij de SVn na te vragen welke gevolgen de 

hardheidsclausule heeft voor het niet tijdig aflossen van leningen.  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Wacht de toezeggingen af 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 31 maart 2016. 

 

 

9. Verordening Starterslening gemeente Hillegom 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 31 maart 2016. 

 

 

10. Algemeen Bestuur Holland Rijnland 23 maart 2016  

De adjunct-griffier zegt toe voortaan bij dit agendapunt een link te plaatsen zodat 

ook alle achterliggende stukken zichtbaar zijn. 

 

onderwerp advies  

Kadernota Niet behandelen ivm late aanlevering van de Kadernota. 

Rentederving geen onderdeel van de bezuinigingen. 

 

Cofinanciering Geen volledige steun voor zienswijze Noordwijk: Geen 

voorkeur voor gelijkwaardige verdeling budget over de  

drie subregio’s. Raden meer betrekken. 

 

Begroting 2016 Meer smart formuleren, conform zienswijze Hillegom.  

   

De raadscommissie adviseert bij de overige agendapunten in te stemmen. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11. Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan Herziening Prostitutieregels 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 31 maart 2016 

 

12. Bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 31 maart 2016 

 

 

13. Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 april 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


