Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de
gemeente Hillegom, gehouden op 26 november 2015
______________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

de heer S. Boschma
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend
Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R.
Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH)
en de heren T.P. Adamse (D66), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen
(BBH), D. van Egmond (GroenLinks), J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen
(Bloeiend Hillegom), M. Roelofs (BBH), F.Q.A van Trigt (CDA) en F.R.
Vrijburg (CDA)

Secretaris:

mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezig:

burgemeester A. van Erk en wethouders mevrouw A.E. Snuif en de
heren I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en F.J. Roelfsema; de heer Noteboom
(Meerlanden); de heren P. van Schaik en H. van Veldhuisen en mevrouw
M. Peters (BOEi); de dames S. Bunt (medewerker Maatschappij) en M.
Pippel (programmaregisseur Maatschappij)

1.

Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.

2.

Vaststellen van de agenda
De raadscommissie schrapt agendapunt 11 (Inhoudelijke agenda 2010-2016
Holland Rijnland, ter behandeling in de raad van 10-12-2015) en voegt als
agendapunt toe Reactie op de notitie “Voorlopige uitgangspunten toekomst
Jeugdhulp Holland Rijnland”.
De raadscommissie wijzigt hamerstuk 13 (Tijdelijke verlaging leges
vergunningaanvraag steiger) in bespreekstuk.
De raadscommissie stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heren Ruigrok en Geerlings en mevrouw Couzijn (namens Stichting Vrienden van
Oud Hillegom) spreken in over voorgenomen werkzaamheden aan de Noorder
Leidsevaart. De heer Van Beek spreekt in over verbetering van de internetverbinding
aan de Noorder Leidsevaart.

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de verwijderde oversteekplaats bij het
Fioretticollege. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen.

5.

Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Onderwerpen ter informatie
6.

Presentatie Onkruidbestrijding
De heer Noteboom houdt een presentatie over verwachte ontwikkelingen in de
onkruidbestrijding. Met wethouder De Jong beantwoordt hij vragen van
commissieleden.
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
7.

Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te
agenderen als hamerstuk voor de raad van 10 december 2015.

8.

Ontwerp Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitsplan Kwekerij Veelzorg
Hillegom
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te
agenderen als hamerstuk voor de raad van 10 december 2015.

9.

Ontwerpbestemmingsplan Kwekerij Veelzorg Hillegom
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH
CDA
Bloeiend Hillegom
D66
VVD
GroenLinks
PvdA

advies
Hamerstuk
Hamerstuk
Hamerstuk
Hamerstuk
Hamerstuk
Hamerstuk
Bespreekstuk

bespreekpunten

Het niet-openbare karakter van een deel
van het gebied.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als hamerstuk voor de raad van 10 december 2015.
10.

Algemene Subsidieverordening Hillegom 2016
Wethouder Roelfsema zegt toe schriftelijk een toelichting te geven op de mogelijke
aanpak bij wettelijk verplichte subsidies en op de keuze van het college deze als
subsidies op te nemen.
Wethouder Roelfsema zegt toe bij de VNG na te vragen waarom in de
modelverordening bij artikel 3 (Subsidieregeling) niet de optie is opgenomen dat de
raad de subsidieregeling vaststelt en de raad hierover voor 10 december te
informeren.
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH

advies
Bespreekstuk

CDA

Bespreekstuk

Bloeiend Hillegom

Bespreekstuk

D66
VVD

Bespreekstuk
Bespreekstuk

bespreekpunten
Beoordeling wie wel en wie niet subsidie
nodig heeft
Beoordeling wie wel en wie niet subsidie
nodig heeft
Het vervallen van bepalingen over
bevoorschotting
Wijze van vaststellen subsidieplafonds
Wijze van vaststellen subsidieplafonds en
de grens van €7.500,- in art. 14 en 15
(eindverantwoording)
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GroenLinks

Bespreekstuk

PvdA

Bespreekstuk

Bevoegdheidsverdeling raad-college m.b.t.
art. 3 en 9
Bevoegdheidsverdeling raad-college m.b.t.
art. 3

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 10 december 2015.
De commissie verzoekt bovendien de evaluatie van het subsidiebeleid, die de raad
op 12 november 2015 voor kennisgeving heeft aangenomen, alsnog te agenderen
in de raadscommissie, zodat een nadere toelichting op het rapport kan worden
gegeven.
Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)
12.

Ontwerpbestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raad van 10 december 2015.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
13.

Tijdelijke verlaging leges vergunningsaanvraag steiger
Wethouder Ten Hagen zegt toe een nadere afweging te maken of het verlaagde
tarief ook voor aanvragen van nieuwe steigers zou moeten gelden en de raad
hierover voor 10 december te informeren.
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH
CDA
Bloeiend Hillegom
D66
VVD
GroenLinks
PvdA

advies
Hamerstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk

bespreekpunten
Vraagtekens
Vraagtekens
Vraagtekens
Vraagtekens
Vraagtekens
Vraagtekens

bij
bij
bij
bij
bij
bij

de
de
de
de
de
de

rechtvaardigheid
rechtvaardigheid
rechtvaardigheid
rechtvaardigheid
rechtvaardigheid
rechtvaardigheid

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 10 december 2015.
11.

Reactie op de notitie ‘Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland
Rijnland’
Ter bespreking is de conceptbrief aan de tijdelijke werkorganisatie
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland, in reactie op de notitie
‘Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland’.
Wethouder Roelfsema zegt toe:
- in de brief onder het kopje ‘Raad van Hillegom’ als aandachtspunten op te
laten nemen:
- De te grote tijdsdruk die de raadsleden ervaren bij het inkooptraject;
- De wachtlijsten die ontstaan door gebrek aan plaatsingsmogelijkheden.
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-

de tekst onder het kopje ‘Tot slot’ te laten vervangen door een tekst die
onderstreept dat de raad in het vervolgtraject voldoende in de gelegenheid
moet worden gesteld zijn kaderstellende rol te vervullen.
de aangepaste brief vóór verzending aan de tijdelijke werkorganisatie per
e-mail toe te sturen aan de raads- en burgerleden.
de brief aan de tijdelijke werkorganisatie te versturen onder voorbehoud van
instemming van de raad.

fractie
BBH

advies
Bespreekstuk

CDA

Bespreekstuk

Bloeiend Hillegom

Bespreekstuk

D66

Bespreekstuk

VVD

Bespreekstuk

GroenLinks

Bespreekstuk

PvdA

Bespreekstuk

bespreekpunten
Contracten voor 1 jaar i.p.v. 4. Eventuele
verlenging op basis van evaluatie.
Sterk bepleiten van ontwikkelcontracten
i.p.v. overwegen.
Wachtlijsten bij gebrek aan plaatsingsmogelijkheden
Verlenging tijdelijke werkorganisatie met 1
of 2 jaar i.p.v. 4. Eventuele verdere
verlenging op basis van evaluatie.
De contractsduur en de mogelijkheid voor
raden om criteria op te stellen.
Contracten voor 1 jaar i.p.v. 4. Eventuele
verdere verlenging op basis van evaluatie.
Afspraken met huisartsen

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het onderwerp te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 10 december 2015.
14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 februari 2016.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter
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