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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 5 juni 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Grimbergen 

Leden:  de dames A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. Heemskerk-Rekké 
(Bloeiend Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks) en J.A. Noort (CDA) 
en de heren S. Bijl (D66), J. Bommel (VVD), I.B. Buijck (VVD), 
M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), D. van Egmond (GroenLinks), 
F.J.M. Evers (BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld 
(CDA), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH) 
en J. Zwaan (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier  
 

Aanwezig:  wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heren  A. de Jong, J.A. van 

Rijn en F.Q.A. van Trigt 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie besluit de punten 12 en 11 als bespreekstuk te behandelen 

en stelt de agenda voor het overige ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de samenvoeging van leerlingen van De 

Leerwinkel en de Jozefschool en het plaatsen van noodlokalen. 

De heer Van Egmond stelt vragen over het door de gemeente betrekken van de 

ouders bij de samenvoeging van leerlingen van De Leerwinkel en de Jozefschool.  

De heer Buijck stelt vragen over de verkeersveiligheid bij De Leerwinkel na 

samenvoeging met de leerlingen van de Jozefschool. 

Al deze vragen worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

De heer Van Egmond vraagt aanvullend naar de relatie tussen de plannen van de 

gemeente met het Jozefpark en de schoolverhuizing. Ook deze vraag wordt 

beantwoord door wethouder Van Trigt. 

 

5. Schriftelijke vragen 

De antwoorden zullen behandeld worden in de raadscommissie van 6 juni. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Presentatie informatie Agenda Hart van Holland versus Holland Rijnland 

Wethouder Hoekstra houdt een presentatie over de ontwikkelingen in de regio 

met betrekking tot de Omgevingswet en beantwoord hierna diverse vragen van 

de commissieleden. 
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Uitvoering Centrumplannen, deelproject Hoofdstraat Midden en omgeving  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH, CDA, D66, VVD Hamerstuk  

Bloeiend H., GL Bespreekstuk De toevoeging van de zijstraten 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 20 juni 2019. 

 

 

9. 1
e

 bestuursrapportage 2019 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH, CDA, D66, VVD Hamerstuk  

Bloeiend H., GL Bespreekstuk De keuze voor de post Onvoorzien 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 20 juni 2019. 

 

 

10. Financiële beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet Hillegom 2019 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

Alle fracties Bespreekstuk Tekstwijziging art. 2.2 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 20 juni 2019. 

 

 

12. Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

Alle fracties Bespreekstuk Behouden van onderzoekfrequentie 

Bloeiend H., GL, D66 Bespreekstuk Behouden van 8-jaar-cyclus 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 20 juni 2019. 

 

11. Governance Holland Rijnland en andere gemeenschappelijke regelingen 

 

fractie advies bespreekpunten 

Bloeiend H., D66, VVD Hamerstuk  

BBH, CDA, GL Bespreekstuk Evaluatie van besluitdeel I in de raad en 

opschorten besluitvorming over deel II 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 20 juni 2019. 
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Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

13. Nota Activabeleid Hillegom 2020 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 20 juni 2019. 

 

14. Zienswijze begroting 2020 ODWH 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 20 juni 2019. 

 

15. Zienswijze begroting 2020 HLTsamen 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 20 juni 2019. 

 

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:19 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juli 2019. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


