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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 28 september 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren 

T.P. Adamse (D66), A. Bekooij (GroenLinks),  K. Benjamins (BBH),  

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

F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), A.J. van Heusden 

(Bloeiend Hillegom) 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 J.A.J. Verheijen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast.  

Op voorstel van mevrouw Van Dijk en ondersteund door de heer Van Egmond 

wordt agendapunt 9 ‘Categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van 

geen bedenkingen van de raad is vereist’ als bespreekstuk geagendeerd. 

Op voorstel van de heer Van Egmond en ondersteund door mevrouw Van Dijk 

wordt agendapunt 10 ‘Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 52’ als 

bespreekstuk geagendeerd. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer De Boer spreekt in over agendapunt 7, Gewijzigd vaststellen 

bestemmingsplan Kalkovensbrug.  

 

De heer De Winter spreekt in over agendapunt 6, Uitkomst onderzoek 

herontwikkeling De Triangel.   

 

De heer Warmenhoven (van Stol Architecten) spreekt  in over agendapunt 6, 

Uitkomst onderzoek herontwikkeling De Triangel.  

 

De heer Ruigrok spreekt namens de bewoners van de Zuider Leidsevaart in over 

agendapunt 7, Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kalkovensbrug. 

 

De heer Van de Reep spreekt namens de vereniging Behoud de Polders in over 

agendapunt 10, Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 52) 

 

De heer Granneman spreekt in over agendapunt 10, Ontwerpbestemmingsplan 

Zandlaan 52) 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt vragen over het persbericht Woonlasten 2017. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. 

Wethouder De Jong zegt toe dat voortaan bij dit soort persberichten opgenomen 

wordt dat het voorstel nog naar de raad gaat en dat besluitvorming in de raad 

plaatsvindt. 
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5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder De Jong meldt dat in het verleden een lening van 800.000 euro is 

verstrekt aan stichting de Zanderij om de BTW problematiek met de 

Belastingdienst op te lossen. Inmiddels is er overeenstemming tussen de 

stichting en de Belastingdienst. De lening wordt nu inclusief rente aan       

gemeente terugbetaald. 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Uitkomst onderzoek herontwikkeling De Triangel 

Wethouder Verheijen geeft een toelichting op het onderzoek en beantwoordt 

vragen van de commissieleden. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kalkovensbrug 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Moet het wel op die locatie? 

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Moet het wel op die locatie? 

PvdA Bespreekstuk Moet het wel op die locatie? 

Problemen met de geplande uitrit 

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 13 oktober 2016. 

 

 

8. Kredietaanvraag realisatie deelproject Centrumplannen: Hoofdstraat Zuid 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert vervolgens na de tweede termijn dat de raadscommissie 

adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 13 oktober. 

 

 

9. Categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

 van de raad is vereist 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Scherper formuleren van de definities a  

(ISG) en d (maximaal 50 woningen) 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Bespreekstuk Moeten we de bevoegdheden van categorieën 

a (ISG) en d (maximaal 50 woningen) wel 

overdragen aan college? 
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De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 13 oktober 2016. 

 

 

10. Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 52 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert vervolgens na de tweede termijn dat de raadscommissie 

adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 13 oktober. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11. Overeenkomst accountantsdiensten 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 13 oktober 2016. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


