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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 22 juni 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn  

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

C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg (VVD) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en 

de heren A. Bekooij (GroenLinks),  K. Benjamins (BBH), H.J. de Boer 

(CDA), S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), 

J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom) en M. Roelofs 

(BBH) 

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

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders de heren  A. de Jong en J.A.J. 

Verheijen, beleidsmedewerkers openbare werken mevrouw M. Yarim en 

de heer J. Van Liere 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19:30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie besluit punt 13 (Brief van de heer Meulblok) als bespreekpunt 

te agenderen en stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt een vraag over een hek rond de koningsboom in de 

hoftuin. Deze wordt beantwoord door wethouder De Jong. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Verheijen deelt mee dat 

- de motie over houtrook op het VNG-congres van 8 juni is aangehouden; 

- de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij in september voor raads- en 

burgerleden een toelichting zal geven op haar jaarverslag 2015; 

- de bijeenkomsten over de omgevingsvisie met de inwoners na het reces 

worden gehouden, waardoor de totale planning voor de visie iets opschuift. 

  

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

6. Parkeerbeleidsnota 

Wethouder De Jong zegt, via mevrouw Yarim, toe de raad te laten weten in 

hoeverre in de metingen rekening is gehouden met het parkeren van 

bedrijfsbusjes en of er speciale parkeernormen zijn voor een stationsgebied. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH hamerstuk  

CDA bespreekstuk Parkeerbehoefte bij station 

Bloeiend Hillegom hamerstuk  

D66 hamerstuk  

VVD hamerstuk  
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GroenLinks bespreekstuk Parkeerbehoefte bij station; vermelding 

beoogd effect handhaving i.p.v. aantal 

Boa’s; mogelijkheid gehandicapten-

parkeerplaats bij werkadres 

PvdA bespreekstuk Parkeerbehoefte bij station; vastleggen 

evaluatiemoment 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 7 juli. 

 

7. Bestuursopdracht en startnotitie wijziging Welstandsbeleid  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel 

te agenderen als hamerstuk voor de raad van 7 juli. 

 

8. Vaststellen Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel 

te agenderen als hamerstuk voor de raad van 7 juli. 

 

9. Krediet voor de realisatie van de 3
e

 fase N208 

Wethouder De Jong zegt, via de heer Van Liere, toe de informatie over het zicht in 

de dodehoekspiegel i.v.m. de afwijkende fietsroute rond de voorgestelde rotonde 

aan de raad toe te sturen. De transportbedrijven ontvangen deze ook plus de 

informatie over rijcurves. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH bespreekstuk  

CDA bespreekstuk Keuze kruising of rotonde 

Bloeiend Hillegom bespreekstuk Keuze kruising of rotonde 

D66 bespreekstuk  

VVD bespreekstuk Keuze kruising of rotonde 

GroenLinks bespreekstuk Asfalteren fietspad tot Bennebroek 

PvdA bespreekstuk Asfalteren fietspad tot Bennebroek 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel 

te agenderen als bespreekstuk voor de raad van 7 juli. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 

 gemeente Hillegom 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 7 juli 

 

11. Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 7 juli 

 

12. Toetreding gemeente Voorschoten tot de Gemeenschappelijke regeling 

 Omgevingsdienst West-Holland 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 7 juli. 
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Onderwerp ter advisering (bespreekstuk) 

 

13. Brief van de heer Meulblok van 29 februari 2016  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 7 juli, met de toezegging van de heer Van Erk dat hij vermeld 

wordt als contactpersoon. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:13 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 september 2016. 

 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers A. van Erk  

griffier voorzitter 


