Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de
gemeente Hillegom, gehouden op 22 november 2017
______________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

J.J.R. Jansen
de dames A. van Dijk (PvdA), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom),
A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA),
J.A. Ringelberg (VVD) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P.
Adamse (D66), K. Benjamins (BBH), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend
Hillegom), J. Bommel (VVD), S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD),
D. van Egmond (GroenLinks), S.A. Kil (CDA), B.H. Meijer (GroenLinks),
J.A. van Rijn BBH), M. Roelofs (BBH), M.A.M. Sanders (Bloeiend
Hillegom) en J. Zwaan (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 heer R. ’t Jong
(directeur ISD-Bollenstreek) en mevrouw J. Glasbergen
(beleidsambtenaar HLTsamen)

1.

Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.

2.

Vaststellen van de agenda
De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. De agendapunten 12
(Begrotingswijziging 2017-III ISD Bollenstreek en Vangnetregeling Hillegom) en
14 (Belastingverordeningen 2018) worden op verzoek van de Bloeiend Hillegom,
GroenLinks en de PvdA als bespreekstuk behandeld.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Ringelberg stelt vragen over een vacature bij HLTsamen. Deze worden
beantwoord door wethouder De Jong.
Mevrouw Van Dijk stelt vragen over overlast van hondenpoep bij evenementen.
Deze worden beantwoord door wethouder De Jong.
Mevrouw Van Dijk stelt vragen over een onveilige situatie voor fietsers op
bedrijventerrein Horst ten Daal. Deze worden beantwoord door wethouder
Verheijen.

5.

Schriftelijke vragen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Wethouder Van Trigt praat de commissie bij over de informatieavond over de
toekomstige locatie van de fusieschool Leerwinkel en Jozefschool en over het
daaropvolgend collegebesluit voor de locatie aan de Vosselaan/Weerlaan.

Onderwerpen ter informatie
6.

Evaluatie gezondheidsbeleid Hillegom 2013-2016, situatie 2017
De leden geven de volgende aandachtspunten voor het nieuwe
gezondheidsbeleid mee: fijnstof, milieu, verkeer en groen, voeding thuis,
verbod op suikerdranken in sportkantines, minder inzet op
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gedragsverandering, geluidshinder, Rookvrije Generatie, dementie,
alcoholisme en depressie, overbelasting van mantelzorgers en een relatie met
de Omgevingsvisie.
8.

Centrumplannen
Mevrouw Heemskerk geeft aan waarom zij dit onderwerp geagendeerd heeft.
Wethouder De Jong gaat in op de vragen en geeft aan op 14 december tijdens
de bijeenkomst over projecten dieper in te gaan op de gevolgen van het
rapport van adviesburo Kardol voor het HDplein en de Hoofdstraat.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
9.

Tweede begrotingswijziging 2017 Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden
Wethouder Van Trigt zegt toe bij de RDOG te informeren wat de relatie is tussen
deze begrotingswijziging en de hoge werkdruk en ziekteverzuim en de raad
hierover te informeren.
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH

advies
Bespreekstuk

CDA

Bespreekstuk

Bloeiend Hillegom

Bespreekstuk

D66

Bespreekstuk

VVD

Bespreekstuk

GroenLinks

Bespreekstuk

PvdA

Bespreekstuk

Bespreekpunten
Bedrijfsvoering van de RDOG in relatie
hoge werkdruk en ziekteverzuim
Bedrijfsvoering van de RDOG in relatie
hoge werkdruk en ziekteverzuim
Bedrijfsvoering van de RDOG in relatie
hoge werkdruk en ziekteverzuim
Bedrijfsvoering van de RDOG in relatie
hoge werkdruk en ziekteverzuim
Kadernota met uitgangspunten
Bedrijfsvoering van de RDOG in relatie
hoge werkdruk en ziekteverzuim
Bedrijfsvoering van de RDOG in relatie
hoge werkdruk en ziekteverzuim
Bedrijfsvoering van de RDOG in relatie
hoge werkdruk en ziekteverzuim.

met de
met de
met de
met de
met de
met de
met de

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 7 december 2017.
10.

Extra gelden Veilig Thuis Hollands Midden 2017 en 2018
Wethouder Van Trigt zegt toe de vragen van Bloeiend Hillegom per mail te
beantwoorden.
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH
CDA
Bloeiend Hillegom
D66
VVD
GroenLinks
PvdA

advies
Hamerstuk
Hamerstuk
Bespreekstuk
Hamerstuk
Hamerstuk
Hamerstuk
Hamerstuk

bespreekpunten
Wacht antwoorden op vragen af.

De voorzitter concludeert dat na de beraadslagingen dat de raadscommissie
adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 7 december
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2017.
11.

Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD
Bollenstreek 2015
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH
CDA
Bloeiend Hillegom
D66
VVD
GroenLinks
PvdA

advies
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk

bespreekpunten
Wacht advies clientenraad af
Twijfel over doelgroepenbeperking
Tegen doelgroepenbeperking
Probleem met doelgroepenbeperking
Tegen doelgroepenbeperking
Tegen doelgroepenbeperking
Tegen doelgroepenbeperking

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 7 december 2017.
12.

Begrotingswijziging 2017-III ISD Bollenstreek en Vangnetregeling Hillegom
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
Mocht in de raad van 7 december 2017 bij het onderwerp Verordening reintegratie en loonkostensubsidie Participatieweg ISD een amendement worden
aangenomen dan dit concept raadsbesluit ook aangepast moeten worden.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 7 december 2017.

Onderwerpen ter advisering (hamerstuk)
13.

Verordeningen Participatiewet ISD Bollenstreek 2017
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raad van 7 december 2017.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstuk)
14.

Belastingverordeningen 2018
Wethouder De Jong wijst de commissie op een fout in de verordening
precariobelasting 2018 over bedragen voor jaarplaatsen voor boten groter dan 12
meter. Dit wordt ambtshalve aangepast.
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
De voorzitter concludeert dat na de beraadslagingen dat de raadscommissie
unaniem adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 7
december 2017.

15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 januari 2018.
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drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

4

