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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 11 oktober 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.A. van Rijn 

Leden:  de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), C.J. Hoekstra 

(CDA), M.P.G. Huibers (GroenLinks) en J.A. Ringelberg (VVD) en de 

heren T.P. Adamse (D66), K. Benjamins (BBH), S. Boschma (D66),  

 D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij 

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

J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), M. Roelofs (BBH) en F.R. Vrijburg 

(CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 

Afwezig: wethouder F.Q.A. van Trigt 

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 ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer van Egmond stelt vragen over het collegebesluit over onkruidbestrijding. 

Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

 

5. Begroting 2017 

Wethouder De Jong zegt toe het antwoord op de vraag waarom de kosten van de 

LED verlichting van de lantaarnpalen stijgen. 

Wethouder Snuif zegt toe kort na de ontvangst van de decembercirculaire te komen 

met een voorstel over armoedebeleid in Hillegom. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 
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fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk - 

CDA Bespreekstuk Meer aandacht voor armoede 

Verbreding collectieve aanvullende   

  zorgverzekering 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Stijging kosten LED verlichting 

Niet altijd uitvoeren wat je begroot hebt 

Verbreding collectieve aanvullende  

  zorgverzekering 

D66 Bespreekstuk - 

VVD Bespreekstuk - 

GroenLinks Bespreekstuk Verbreding collectieve aanvullende  

  zorgverzekering 

Relatie prognose toename aantal bomen  

  met planning nieuwbouwprojecten 

Verhoging kosten onkruidbestrijding 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 3 november 2016. 

 

 

6. Vergadering AB Holland Rijnland 26 oktober 2016   

De commissie is unaniem van mening dat de stukken te laat zijn aangeleverd om 

een goed advies richting de AB leden mee te geven. 

Het CDA geeft ten aanzien van de Kantorenstrategie als aandachtspunt mee de 

eenvoudige wisseling van functies van kantoren en de financiële consequenties. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


