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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer J. Broekhuis, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend
Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.E. Snuif
(D66), A. van Vliet (GroenLinks) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren
S. Boschma (D66), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), A.J. van
Heusden (Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), A. de
Jong (BBH), J.A. van Rijn (BBH), F.J. Roelfsema (CDA), A.L.J. Slobbe
(BBH), F.Q.A. van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Tevens aanwezig: De heer J. Smit (Commissaris van de Koning van de provincie ZuidHolland) en de heer W.M. Smit (Chef Kabinet)
Aanwezige wethouders: de heren I.A.M. ten Hagen en A.Th. van Rijnberk
Afwezig:

de heer J. Grimbergen (BBH)

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur.
Door loting wordt mevrouw Heemskerk aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3.

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

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Van Vliet stelt vragen over de coalitievorming. Deze worden beantwoord
door de heer Evers.

5.

Vaststellen profielschets burgemeester
Mevrouw Ringelberg licht het voorstel toe. De Commissaris reageert op de
voorgestelde profielschets.
Mevrouw Ringelberg meldt dat de zinsnede in de profielschets over de
collegesamenstelling moet worden gewijzigd in “Het nieuwe college bestaat, naast
de burgemeester, naar verwachting uit twee voltijd- en twee deeltijdwethouders.”
De fractievoorzitters bespreken de profielschets met de Commissaris.
De raad stelt de profielschets, met inachtneming van de opmerking van mevrouw
Ringelberg, unaniem vast.

6.

Vaststellen verordening op de vertrouwenscommissie en benoeming van de leden
Mevrouw Ringelberg licht het voorstel toe.
De raad besluit unaniem de voorgestelde verordening vast te stellen.
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De raad benoemt als leden van de vertrouwenscommissie de dames A. van Dijk,
J.A. Ringelberg, A.E. Snuif en A. van Vliet en de heer F.Q.A. van Trigt met elk 18
stemmen vóór, mevrouw A. Heemskerk-Rekké met 17 stemmen vóór en 1 blanco
en de heer F.J.M. Evers met 17 stemmen vóór en 1 tegen.
7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:31 uur.

VERSLAG RAAD

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2014.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter
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