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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 11 september 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen  

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

Secretaris: de heer M.W. Bosma, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, 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 stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Schriftelijke vragen 

De beantwoording van de vragen van Bloeiend Hillegom inzake bouwen Goed 

Wonen fase 2 wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 26 september 

2019. 

Er zijn nog geen antwoorden ontvangen op de gestelde schriftelijke vragen van 

GroenLinks inzake Energiebespaarplicht Bedrijven en inzake Energiecoaches. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Er zijn geen mededelingen uit het college. 

De heer Langeveld geeft een toelichting bij het verslag van het vooroverleg in 

het cluster Duin- en Bollenstreek van Holland Rijnland dat aan de raads- en 

burgerleden is toegezonden en verzoekt de commissie de inhoud hiervan mee 

te nemen bij de behandeling van de zienswijze Regionale Agenda in de 

commissievergadering van morgen 12 september 2019. 

  

 

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Presentatie Sport- en ontmoetingspark Zanderij 

De heren H. van der Harst en V. Lommerse houden een presentatie over 

mogelijkheden en kansen voor sportpark Zanderij. Wethouder Van Trigt en de 

heren Van der Harst en Lommerse beantwoorden hierna diverse vragen van de 

commissieleden. 
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8. Presentatie doorontwikkeling monitor Sociaal Domein 

Mevrouw T. Habermehl houdt een presentatie over de doorontwikkeling 

monitor Sociaal Domein. Wethouder Van Trigt en mevrouw Habermehl 

beatwoorden hierna diverse vragen van de commissieleden. 

 

9. Presentatie Ondermijning 

Mevrouw M. Ravensbergen houdt een presentatie over Ondermijning. 

Burgemeester Van Erk en mevrouw Ravensbergen beantwoorden hierna diverse 

vragen van de commissieleden. 

Mevrouw Ravensbergen zegt toe recente mediaberichten na te sturen. 

 

10. Presentatie update proces Woonvisie 

De heer B. Klouwen van adviesbureau Companen houdt een presentatie over 

proces, opzet en thematiek van de komende Woonvisie. Wethouder De Jong en 

de heer Klouwen beantwoorden diverse vragen van de commissieleden. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.31 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 oktober 2019. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


