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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 22 juni 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.J.R. Jansen  

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA, vanaf punt 7), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend 

Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), C.J. Hoekstra 

(CDA), M.P.G. Huibers (GroenLinks) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) de 

heren T.P. Adamse (D66), J.E.T. Angevaare (CDA), K. Benjamins (BBH), 

M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), J. Bommel (VVD), S. Boschma 

(D66), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), J. Grimbergen 

(BBH), M. Roelofs (BBH) en M.A.M. Sanders (Bloeiend Hillegom) 

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, beleidsmedewerker 

HLTsamen de heer H. van der Harst, namens de rekenkamercommissie 

de heren P.A.M. van der Velde (voorzitter) en M. Uyterlinde 

(onderzoeker Platform 31) en mevrouw M. van der Veer (lid). 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast [om praktische redenen 

wordt de behandelvolgorde later gewijzigd]. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Bommel stelt vragen over de sluitingstijd van terrassen in het centrum. 

Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 

 

5. Schriftelijke vragen 

Er zijn geen antwoorden op schriftelijke vragen te behandelen. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

De heer Adamse doet verslag uit de algemeen-bestuursvergadering van 

Holland Rijnland van 21 juni, met betrekking tot de accountantsverklaring en 

de juridische status van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap 

Jeugdhulp (TWO). 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Sport- en beweegnota Hillegom 2017-2020 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

Wethouder Van Trigt zegt toe de Evaluatie inzet buurtsportcoaches 2013-2016 toe 

te sturen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk De rol van de buurtsportcoaches 

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Hamerstuk  



 

2 

VVD Bespreekstuk De rol van de buurtsportcoaches 

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 6 juli 2017. 

 

4. Vragenkwartier (vervolg) 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over handhaving van de aanlijnplicht voor honden in 

park Elsbroek. Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 

 

8. Startnotitie verbonden partijen 

De heer Van Erk zegt toe het raadsbesluit over het rapport van de 

rekenkamercommissie als kader op te nemen in de nota Verbonden Partijen. 

De heer Van Erk zegt toe in september-oktober met de raad te brainstormen over 

de invulling van de elementen die op pagina 3 van de startnotitie genoemd 

worden. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 6 juli 2017. 

 

9. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

 omgevingsrecht Hillegom 

Wethouder Verheijen zegt toe de raad te informeren over de wijze waarop het 

college over de uitvoering van de verordening aan de raad zal rapporteren. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 6 juli 2017. 

 

11. Governance Economische Agenda Duin- en Bollenstreek  

Wethouder Verheijen zegt toe na het zomerreces een of twee informatieve sessies 

voor de raad te organiseren over de businesscases. Het besluit hierover staat 

gepland voor oktober. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk De effectiviteit van de aansturing 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk De effectiviteit van de aansturing 

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 6 juli 2017. 

 

10. Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten 

In aanvulling op de reactie van het college zegt wethouder Verheijen toe eind 2017 

met de raad de vervolgstappen te bespreken. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 6 juli 2017, om de insteek van het 

college te verwerken in het raadsbesluit. 
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Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

12. Zienswijze ontwerpbegroting 2018 werkorganisatie HLTsamen 

De voorzitter wijst de commissie op een toegevoegd erratum bij de 

ontwerpbegroting. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 6 juli 2017. 

 

13. Wegsleepverordening gemeente Hillegom 2017 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 6 juli 2017. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 september 2017. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


