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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 3 mei 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg (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. Bommel (VVD), S. Boschma 

(D66), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), J.A. van Rijn BBH), M. Roelofs (BBH) 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, F.Q.A. van Trigt en J.A.J. Verheijen, de dames C. Bogisch 

(beleidsambtenaar HLT), W. Tijssen (Ontschotter HLT) en de heer H. van 

der Harst (beleidsambtenaar HLT) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. 

Op verzoek van mevrouw Heemskerk wordt het onderwerp Stand van zaken 

raadsmotie plan De Marel een bespreekstuk en als agendapunt 6a geagendeerd. 

Op verzoek van de heer Van Rijn wordt het onderwerp Aansluiting Veiligheidshuis 

Hollands Midden een bespreekstuk en als agendapunt 9a geagendeerd. 

Op verzoek van de heer Bommel wordt het onderwerp Aanbesteding 

accountantsdiensten een bespreekstuk en vanwege de geheime stukken 

besproken in de besloten commissievergadering. 

Bij agendapunt 4 wordt alleen de vraag van mevrouw Van Dijk over 

Maartensheem behandeld. Mocht aan het eind van de vergadering tijd over zijn 

dat worden de overige ingediende vragen voor het Vragenkwartier als 

agendapunt 10a geagendeerd.  

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Griffioen spreekt in over agendapunt 6a (Stand van zaken raadsmotie plan 

De Marel) 

 

4. Vragenkwartier (deel 1) 

Mevrouw van Dijk stelt vragen over Maartensheem. Deze worden beantwoord door 

wethouder Snuif en burgemeester Van Erk. 

 

5. Schriftelijke vragen 

De ontvangen antwoorden op de schriftelijke vragen van het CDA en de PvdA 

worden niet besproken en worden geagendeerd voor de raad van 18 mei. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Verheijen meldt dat de 14 gemeenten van Holland Rijnland hebben 

besloten de energietransitie gezamenlijk op te pakken. 

Daarnaast meldt hij dat hij in het AB van de Omgevingsdienst West-Holland wil 

inbrengen dat het plan van aanpak over de robuustheid gekoppeld dient te 
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worden aan de strategische agenda, waardoor er een toetsingskader ontstaat 

voor het Algemeen Bestuur. 

 

6a. Stand van zaken raadsmotie plan De Marel 

 

 De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk - 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Probeert nog een oplossing te vinden om 

het grasveld te behouden. 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Probeert nog een oplossing te vinden om 

het grasveld te behouden. 

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 18 mei 2017. 

 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Presentatie Stand van zaken Ontschottingsprogramma Sociaal Domein 

 HLT en vooruitblik op borging 

 

Mevrouw Tijssen, ontschotter bij HLTsamen, geeft een presentatie over dit 

onderwerp. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Nota ‘keuzes maken’ Sport- en Beweegnota 2017-2020 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Wel of niet vaststellen van prioriteiten 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Onduidelijkheid over de rol van de raad 

bij het stellen van prioriteiten 

D66 Bespreekstuk Onduidelijkheid over de rol van de raad bij 

het stellen van prioriteiten 

Verwachtingsmanagement is belangrijk 

VVD Bespreekstuk Rol van de sportondernemers ontbreekt 

Verwachtingsmanagement is belangrijk 

GroenLinks Bespreekstuk Onduidelijkheden in het vervolg proces 

PvdA Bespreekstuk Geen prioriteiten vaststellen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 18 mei 2017. 

 

 

9. Voortgang Vossepolder (vaststellen grondexploitatie en update voortgang)  

 

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

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Plaatsing en aantal tijdelijke woningen 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Bespreekstuk Wacht de antwoorden op de vragen af 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 18 mei 2017. 

 

9a. Aansluiting Veiligheidshuis Hollands Midden  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat de raadscommissie adviseert 

het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 18 mei 2017. 

 

10. Zienswijzen conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 

 

De raadscommissie behandelt het voorstel niet, omdat de leden weinig tijd hebben 

gehad om de voorstellen door te nemen.  

 

Wethouders Van Trigt en Verheijen zeggen toe de vragen van mevrouw Ringelberg 

over RDOG en de ODWH per e-mail te beantwoorden.  

Burgemeester Van Erk kijkt of de concept-brief aan de Veiligheidsregio met 

betrekking tot de opmerking over de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, 

Lisse en Teylingen aangepast kan worden. 

 

Besloten wordt om in de raad van 18 mei meer tijd vrij te maken voor de 

bespreking van de concept-begrotingen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 18 mei 2017. 

 

10a Vragenkwartier (deel 2) 

De heer Van Rijn stelt vragen over de toename van gebruik van jeugdzorg in 

Hillegom. Deze worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

 

De overige vijf vragen worden gesteld in de eerstkomende raadsvergadering. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11. 10
e

 wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 18 mei 2017 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juni 2017. 
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drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 


