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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 6 april 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.A. van Rijn 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), L.M.J. Pijnacker (VVD),  J.M.R. Rippner 

(BBH) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), 

J.E.T. Angevaare (CDA), A. Bekooij (GroenLinks),  K. Benjamins (BBH), 

M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), J. van Duffelen (BBH),  

 J. Grimbergen (BBH), M. Roelofs (BBH), M.A.M. Sanders (Bloeiend 

Hillegom) en R.I. Semrek (D66) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, adjunct-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, de dames A. Verkerk,  

  N. Morad (respectievelijk directeur en adjunct-directeur 

WelzijnsKompas), J. van Leeuwen (beleidsmedewerker Veiligheidshuis), 

E. Loos (beleidsambtenaar) en de heer B. Hocks (Posad)  

 

 

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 

Mevrouw Peters spreekt in over de stichting Cultuurbeleving Hillegom 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Pijnacker stelt vragen over de Jeugdhulp. Deze worden beantwoord door 

wethouder Van Trigt. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de tijdelijke woningen Vossepolder. Deze 

worden beantwoord door wethouder Verheijen. 

De heer Roelofs stelt vragen over de gemeentewerf. Deze worden beantwoord door 

wethouder De Jong. 

De heer Angevaere stelt vragen over de afvalinzameling. Deze worden beantwoord 

door wethouder De Jong. 

 

5. Schriftelijke vragen 

De heer Bekooij is akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Snuif meldt dat op dit moment drie scenario’s over de toekomst 

van de Culturele Raad en het Raam worden uitgewerkt. Het raadsvoorstel over 

dit onderwerp komt in de raad van september of juli. 

De heer Adamse meldt dat de AB leden van de Duin-en Bollenstreek van 

Holland Rijnland een amendement over het besluit aanbesteding accountant 

HR hebben ingediend. De aanstelling van de accountant wordt nu niet meer 

gemandateerd aan het DB en er komt een Auditcommissie vanuit het AB. 

Vanuit de Duin-en Bollenstreek zal de heer Adamse zitting nemen in deze 

auditcommissie. 

Wethouder Van Trigt meldt dat Hillegom zich aansluit bij de AED 

hulpverlening. Op verschillende plekken in Hillegom worden AED’s 

opgehangen. Deze zijn ook na sluitingstijd bereikbaar voor vrijwilligers. 
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Wethouder Verheijen meldt dat er participatie bijeenkomsten over de 

Omgevingsvisie zijn gehouden en dat er tijdens de bewonersavond ongeveer 

100 inwoners aanwezig waren. 

Burgemeester Van Erk geeft een terugblik van het bezoek van Gedeputeerde 

Van der Sande. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Presentatie WelzijnsKompas (fusieorganisatie Welzijn Hillegom en Lisse) 

 en prestatieplan voor 2017 

De dames A. Verkerk en N. Morad (respectievelijk directeur en adjunct-

directeur WelzijnsKompas) geven een presentatie en beantwoorden vragen. 

 

8. Presentatie Veiligheidshuis 

Mevrouw J. van Leeuwen (beleidsmedewerker Veiligheidshuis) geeft een 

presentatie en beantwoordt vragen. 

 

9. Presentatie Energietransitie Holland Rijnland 

De heer B. Hocks (partner bij Posad) geeft een presentatie en beantwoordt 

vragen. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

10. Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 

Wethouder Van Trigt zegt toe bij de begroting een overzicht van de subsidies mee 

te sturen.  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Bespreekstuk Relatie tussen Nota grondslagen 

Waarderingssubsidies en  

deze verordening. 

Onduidelijkheid over periodieke 

terugkoppeling.  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 20 april 2017. 

 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.38 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 mei 2017. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


