
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 
Hillegom, gehouden op 30 september 2020

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: mevrouw J.M.R. Rippner 
Leden: de dames M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.M.R. Rippner (BBH), M.T.B.M. de Wit 

(BBH) en de heren S. Bijl (D66), I.B. Buijck (VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend 
Hillegom), D. van Egmond (GroenLinks), J. Grimbergen (BBH), C.H. Langeveld 
(CDA), J.J.R. Jansen (Co Jansen) en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: mevrouw Hulspas

Aanwezig: burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heer  A. de Jong 

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 de VVD inzake “de integrale toegang” en de stijgers 
aan de ringoevers wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 15 oktober.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
De heer Langeveld meldt, als lid van het algemeen bestuur van Holland Rijnland, dat 
mevr. Corine van Starkenburg, wethouder in Katwijk, wethouder van Trigt op volgt als 
dagelijks bestuurslid van Holland Rijnland. 
De heer Van Erk kondigt een wijziging van de APV aan. Deze wordt tijdens de 
raadsvergadering van 15 oktober in de raad besproken. De heer Van Erk geeft aan dat 
tijdens het presidium van 8 oktober gesproken zal worden over het al dan niet fysiek 
laten doorgaan van de raadsvergadering van 15 oktober.
Ook kondigt de heer Van Erk aan dat het gemeentehuis in de komende drie weken in de 
middag gesloten is. Afspraken worden in de ochtend gepland. 
De heer Jansen deelt namens de auditcommissie mee dat de HLT-gemeenten 
gezamenlijk een aanbestedingstraject ingaan voor de aanbesteding van een accountant 
voor de HLT gemeenten en HLT organisatie. 

Onderwerpen ter informatie

7. Evaluatie boa-uitbreiding Hillegom
Mevrouw Jansen, van het team Openbare Orde en Veiligheid, geeft de commissie een 
presentatie over de werkzaamheden van Boa’s in Hillegom. De raadsleden stellen 
verduidelijkende vragen.

8. Presentatie politiecijfers
De heer Woppenkamp, teamchef van politieteam Bollen Noord, neemt de 
raadscommissie mee in de misdaadcijfers in Hillegom, vertelt meer over de inzet van 
(wijk)agenten in Hillegom en over de veranderingen van teams in de regio. De 
raadsleden stellen verduidelijkende vragen.
De heer Woppenkamp zegt toe de cijfers m.b.t. de diefstal van fietsen en bromfietsen in 
Hillegom naar de raad te sturen.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
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9. Tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit
De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen.
De heer Van Erk zegt toe de beschikbare cijfers over de ondermijnende criminaliteit met de 
raad te delen.

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
CDA Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Hamerstuk
D66 Hamerstuk
VVD Hamerstuk
GroenLinks
Co Jansen

Hamerstuk
Bespreekstuk Meetbaarheid ambities d.m.v. KPI’s

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerstuk voor de raad van 15 oktober.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:53 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 november 2020.

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