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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 27 oktober 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.J.R. Jansen 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), M.P.G. Huibers (GroenLinks),  

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

T.P. Adamse (D66), K. Benjamins (BBH), J. van Duffelen (BBH), D. van 

Egmond (GroenLinks), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), J.A. van 

Rijn (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66) en F.R. Vrijburg (CDA) 

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

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw A.E. Snuif en de heren  

A. de Jong, F.Q.A. van Trigt en J.A.J. Verheijen, voorzitter en directeur 

ODWH mevrouw Y. Peters en de heer D. Eskes, communicatieadviseur 

HLT Samen mevrouw R. van Sen en directeur ISD Bollenstreek de heer 

R.J. ’t Jong. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Op voorstel van de voorzitter wordt punt 6 (Robuustheid Omgevingsdienst West-

Holland) direct na punt 3 behandeld. Op voorstel van de fracties van GroenLinks, 

PvdA en Bloeiend Hillegom wordt punt 10 (Aankoop Leidsestraat 1f) als 

bespreekstuk behandeld. De raadscommissie stelt de agenda met inachtneming 

hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Onderwerp ter informatie 

 

6. Robuustheid Omgevingsdienst West-Holland 

Mevrouw Peters houdt een presentatie over de robuustheid van de 

Omgevingsdienst West-Holland. Zij beantwoordt samen met de heer Eskes 

vragen van commissieleden. 

Wethouder Verheijen meldt met welke insteek de Hillegomse AB-leden de 

ODWH-vergadering van 31 oktober ingaan. Enkele commissieleden geven een 

reactie hierop. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over hulp bij het huishouden in verband met 

beëindiging van het werken met Stipter. Deze worden beantwoord door wethouder 

Snuif. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Mevrouw Ringelberg en de heer Adamse, lid en plaatsvervangend lid van het 

algemeen bestuur van Holland Rijnland, doen kort verslag van de vergadering 

van 26 oktober.  

Wethouder Verheijen meldt de laatste ontwikkeling m.b.t. verplaatsing van de 

manege. 
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Onderwerp ter informatie 

 

7. Huisstijl HLT Samen 

Mevrouw Van Sen presenteert de huisstijl voor HLT Samen en beantwoordt 

vragen van commissieleden. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Begrotingswijzigingen 2016-II en 2017-I  ISD Bollenstreek 

Wethouder Snuif en de heer ’t Jong beantwoorden vragen van commissieleden. 

 

Wethouder Snuif zegt toe schriftelijk een verheldering te geven van het bedrag van 

€ 143.000,- dat bij de begrotingswijziging 2017-1 wordt genoemd als verschil in 

begrote en verwachte uitgaven Inkomen voor Hillegom. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

ALLE Bespreekstuk Besteding overschot t.b.v. doelgroep i.p.v. 

storting in post Onvoorzien 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 10 november 2016. 

 

 

9. Belastingverordeningen 2017  

Er zijn geen vragen. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

ALLE Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 10 november 2016. 

 

 

10. Aankoop Leidsestraat 1f 

Wethouder De Jong beantwoordt vragen van commissieleden. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Integrale benadering ontbreekt 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Inzicht in kosten aanpassing kruising 

ontbreekt 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Integrale benadering ontbreekt 

Dekking uit post Onvoorzien bevreemdt 

PvdA Bespreekstuk Integrale benadering ontbreekt 

 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 10 november 2016. 
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Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11. Reglement van orde voor de gemeenteraad 2016 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 10 november 2016. 

 

12. Verordening op de raadscommissie 2016 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 10 november 2016. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:29 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 december 2016. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


