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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 26 oktober 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn 

Leden:  de dames A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. Heemskerk-Rekké 

(Bloeiend Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), L.M.J. Pijnacker (VVD), J.A. 

Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) 

en de heren T.P. Adamse (D66), A. Bekooij (GroenLinks),  

 S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend 

Hillegom), M.J.W. Neuteboom (D66), M. Roelofs (BBH), M.A.M. 

Sanders (Bloeiend Hillegom) 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 G. Jansen en 

M. van Dockum en de heer J. Massa (allen beleidsmedewerkers 

HLTsamen), Mimoun Ouled Radi, Mourad Tijarti, Yousef El Mourabet en 

Joost van Hienen (allen Streetcornerwork) 

 

 

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 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de Hilmare school. Deze worden beantwoord 

door wethouder Verheijen. 

De heer Van Egmond stelt vragen over het uitblijven van de kwartaalrapportage 

jeugd. Deze worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

Mevrouw Pijnacker stelt vragen over het fietsverkeer in de Hoofdstraat op zaterdag. 

Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 

 

5. Schriftelijke vragen 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Van Trigt meldt dat in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 

van Holland Rijnland gesproken is over de aangepaste begroting 2017 

vanwege extra benodigd budget voor het tijdelijk fonds jeugdhulp. Hij meldt 

dat hij hierover met een raadsmemo naar de raad komt. Daarnaast komt het 

college met een raadsvoorstel over de programmabegroting 2018 Jeugdhulp 

Holland Rijnland. 

 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Stand van zaken project Jeugd Hillegom 

Beleidsmedewerkers Massa en Jansen (HLTsamen) geven samen met de 

mensen van Streetcornerwork een presentatie over dit onderwerp. 
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Burgemeester van Erk zegt toe het project te evalueren en deze in december 

naar de raad te sturen. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Voorkomen Huisuitzettingen 

 

Wethouder Snuif zegt toe bij woningcorporatie STEK te vragen welke preventie 

maatregelen zij nemen en stuurt deze naar de raad. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Ontbreken van vrije huursector in het 

convenant. 

Mensen in hun eigen kracht zetten. 

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Wacht toezegging wethouder af. 

GroenLinks Bespreekstuk Wacht toezegging wethouder af. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 november 2017. 

 

 

9. Vaststelling Wmo-verordening  

Wethouder Snuif zegt toe het onderdeel Right to Challenge uit de Wmo-verordening 

na een jaar te evalueren. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

Na de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat de raadscommissie adviseert 

het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 november 2017. 

 

 

10. Begroting 2018  

Wethouder Van Trigt zegt toe in 2018 te komen met een raadsvoorstel over 

normen voor wachtlijsten. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Geld beschikbaarstellen voor versnelling  

aanpak top 3 meldingen van 

verkeersonveilige situaties. 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Brief van provincie over structureel tekort 

op de lange termijn. 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Budget beschikbaarstellen voor versnelling  

aanpak top 3 meldingen van 

verkeersonveilige situaties. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 november 2017. 
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11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 7 december 2017. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


