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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 12 september 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.J.R. Jansen  
Leden:  de dames C. Diepeveen (CDA), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 

A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.P.G. Huibers 
(GroenLinks), J.A. Noort (CDA), L.M.J. Pijnacker (VVD), J.M.R. Rippner 
(BBH), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. Bijl (D66), J. Bommel 
(VVD), S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond 
(GroenLinks), C.H. Langeveld (CDA),  J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs 
(BBH) en J. Zwaan (CDA) 

Secretaris:  A.J. Jaspers, 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. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

5. Richtingennotitie Inzamelbeleid Huishoudelijk afval 

Wethouder Van Rijn zegt toe de fysieke verschillen tussen hoogbouw en laagbouw 

op te nemen in het afvalbeleid. 

Wethouder Van Rijn zegt toe kritisch te kijken naar de loopafstanden naar 

glascontainers in het buitengebied. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 26 september 2019. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Restafval gewoon ophalen in plaats van 

ondergrondse containers. 

 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Voorkomen van lopen naar een afval- 

container op een verre plek: ‘Geen gesleep 

met je eigen zak’ 

GroenLinks Bespreekstuk Duidelijker formuleren van de maatregelen 

om de doelstelling in 2025 te halen. 
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6. Zienswijze Regionale Agenda 2019-2023 Holland Rijnland   

Portefeuillehouder Van Erk zegt toe de tekst van de zienswijze ambtshalve aan te 

passen conform hetgeen uitgesproken is in het vooroverleg van de AB leden Duin- 

en Bollenstreek. 

  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat de raadscommissie unaniem 

adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 26 september 

2019. 

 

7. Keuzenotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat de raadscommissie unaniem 

adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 26 september 

2019. 

 

8. Tijdelijke huisvesting locatie basisschool De Leerwinkel 

Wethouder Van Trigt zegt toe de onderbouwing van de kostenraming naar de raad 

te sturen waarin het bedrag van 300.000 euro wordt onderbouwd. 

Wethouder Van Trigt zegt toe de uitkomst van het extra uitgevoerde 

verkeersonderzoek aan de raad te sturen. 

Wethouder Van Trigt zegt toe de raad antwoord te geven op de vraag waarom de 

school voor de kwaliteit van onderwijs deze noodgebouwen nodig heeft. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Raad wordt voor het blok gezet. 

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk -Onderbouwing van kwaliteit van het  

onderwijs 

-Eerder informeren van de raad 

D66 Bespreekstuk Raad heeft geen echte keuzemogelijkheid 

VVD Bespreekstuk Geen goede onderbouwing van het  

gevraagde bedrag. 

GroenLinks Bespreekstuk -Onaangename verrassing van het voorstel 

-Onderbouwing van kwaliteit van het  

onderwijs 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 26 september 2019. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

9. 5e wijziging Gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerbedrijf Duin- en 

Bollenstreek (VAB) 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 september 2019. 

 

10. Verlenging looptijd overeenkomst accountantsdiensten 
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De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 september 2019. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 oktober 2019. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


