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 Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 2 april 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.A. van Rijn 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.A. Ringelberg (VVD), A.M. 

Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. 

Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. 

Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend 

Hillegom), F.J. van Loenen (PvdA), M.J.W. Neuteboom (D66), M. 

Roelofs (BBH), F.Q.A van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  wethouders mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten Hagen en A. de 

Jong en de heren Rutten (Cobra), Dekker (KplusV) en Van der Velde 

(voorzitter Rekenkamercommissie) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agendapunten 8 (Herziene verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Hillegom) en 10 (Overheveling middelen voorziening groot onderhoud 

onderwijsgebouwen naar reserve onderwijshuisvesting) worden overgeheveld van 

de hamerstukken naar de bespreekstukken. 

 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over verpleeghuis Den Weeligenberg. Deze 

worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over vrachtwagenparkeren. Wethouder Ten Hagen 

zegt toe de vragen voor het zomerreces te beantwoorden.  

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

5. Evaluatie N208 fase 1 en 2 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de raad vooraf te informeren indien het college 

voornemens is de middengeleider weg te halen en de oversteek bij het 

Fioretticollege te wijzigen.  

Daarnaast zegt hij toe een reactie te geven op de oorspronkelijke kaders zoals die 

zijn vastgesteld in de Kadernota N208 van 2006. 

 

De fracties van de Bloeiend Hillegom, GroenLinks en de PvdA vinden het voorstel 

niet rijp voor behandeling in de raad van 16 april omdat respectievelijk de 

financiën ontbreken, de duurzaamheid ontbreekt en er geen terugkopppeling van 

de Kadernota N208 heeft plaatsgevonden. De fracties van de BBH, CDA, D66 en 

VVD vinden het voorstel wel rijp voor behandeling. 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen voor de raad van 16 april. 
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  Advies   Bespreekpunten 

BBH  Bespreekstuk  - 

CDA   Hamerstuk  - 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk  Financiën ontbreken  

Geen aanbevelingen 3
e

 fase 

D66   Bespreekstuk  Niet weghalen van de middengeleider 

VVD   Hamerstuk  - 

GroenLinks  Bespreekstuk  Duurzame veiligheid ontbreekt 

PvdA Bespreekstuk Mist terugkoppeling van vastgestelde 

kaders 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

6. Groenbeleidsplan 2015-2024  

Wethouder De Jong zegt toe de inhuurkosten van het bureau Cobra naar de raad 

te sturen. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen voor  de raad van 

16 april. 

 

  Advies   Bespreekpunten 

BBH  Hamerstuk  - 

CDA   Bespreekstuk  Verschuiven onderhoudsgeld naar 

       vervangingsonderhoud? 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk  Waardevolle bomenlijst hoort in de APV 

D66   Hamerstuk  - 

VVD   Bespreekstuk  Mist inzicht prestaties Meerlanden 

GroenLinks  Bespreekstuk  Mist de norm van 0,9 boom per inwoner 

Subsidie voor plaatsen particuliere bomen 

PvdA   Bespreekstuk  Twijfel over onderbrengen Groen bij  

      Ruimtelijke Ordening 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

 

7. Rapport RKC Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom 

 

 De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen voor de raad van 

16 april. 

 

  Advies   Bespreekpunten 

BBH  Hamerstuk  - 

CDA   Hamerstuk  - 

Bloeiend Hillegom Hamerstuk   -  

D66   Hamerstuk  - 

VVD  Bespreekstuk  Hoe brengen de aanbevelingen ons verder? 

GroenLinks  Bespreekstuk  Beter onderzoek klachtenprocedure 

      Burgers vooraf betrekken bij projecten 

PvdA   Bespreekstuk  Wijze van terugkoppeling naar de raad 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderenals bespreekstuk. 
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8. Herziene verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Hillegom 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 16 april. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstuk) 

 

9.  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hillegom  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 16 april. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstuk) 

 

10.  Overheveling middelen voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen 

naar reserve onderwijshuisvesting 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen voor  de raad van 

16 april. 

 

  Advies   Bespreekpunten 

BBH  Hamerstuk  - 

CDA   Hamerstuk  - 

Bloeiend Hillegom Hamerstuk   -  

D66   Hamerstuk  - 

VVD  Hamerstuk  - 

GroenLinks  Bespreekstuk  Bestemming overschot 

PvdA   Hamerstuk  - 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 mei 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 


