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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 29 september 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: S. Boschma 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), M.P.G. Huibers (GroenLinks),  

 L.M.J. Pijnacker (VVD), J.A. Ringelberg (VVD en de heren T.P. Adamse 

(D66), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom),  J. van Duffelen (BBH),  

 D. van Egmond (GroenLinks), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden 

(Bloeiend Hillegom), S.A. Kil (CDA), J.A. van Rijn BBH), M. Roelofs 

(BBH) en R.I. Semrek (D66)  

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

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw A.E. Snuif en de heren  

A. de Jong, F.Q.A. van Trigt en J.A.J. Verheijen, mevrouw E. Visser 

(beleidsmedewerker Sociaal Domein en de heren O. de Zwart (directeur 

GOM), R. ’t Jong (directeur ISD) en H. van der Harst (beleidsmedewerker 

Sportzaken) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. 

Op voorstel van mevrouw Heemskerk en ondersteund door mevrouw Van Dijk en 

de heer Van Egmond wordt agendapunt 10 ‘Wijziging Gemeenschappelijke 

regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek’ als bespreekstuk 

geagendeerd. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Van Trigt meldt dat de St. Sophia (Katholiek Basisonderwijs in de 

Duin- en Bollenstreek) en de PCPO (Protestants Christelijk Primair Onderwijs in 

de Duin- en Bollenstreek) in gesprek zijn om te komen tot een fusie. De nieuwe 

stichting heeft een kortlopende garantstelling van 650.000 euro tot 1 januari 

2020 gevraagd bij de 4 gemeenten. Voor Hillegom betekent dit een bedrag 

van bijna 80.000 euro. Mocht de fusie succesvol zijn dan vervalt de 

garantstelling.  

 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek 

De heer De Zwart geeft een presentatie over dit onderwerp.  

  

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 
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7. Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 

 Rijnland  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Ziet liever twee afzonderlijke voorstellen. 

Kan de gemeente de jeugdzorg wel aan? 

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Ziet liever twee afzonderlijke voorstellen. 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Zorgen over de wachtlijsten 

Meer aandacht voor preventieve ambulante 

hulp 

GroenLinks Bespreekstuk Zorgen over de wachtlijsten 

PvdA Bespreekstuk Zorgen over de wachtlijsten 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 13 oktober 2016. 

 

 

8. Startnotitie Sport en Beweegnota 2017-2020   

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de tweede termijn dat de raadscommissie adviseert 

het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 13 oktober 2016. 

 

 

9. Opdrachtgeverschap ISD Bollenstreek (artikel 41 GR)  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Moeten schuldeisers eigen bijdrage leveren?> 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Moeten schuldeisers eigen bijdrage leveren?> 

PvdA Bespreekstuk Moeten schuldeisers eigen bijdrage leveren?> 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 13 oktober 2016. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

 Bollenstreek  

 

Wethouder Snuif zegt toe dat binnen twee maanden een raadsvoorstel over 

Beschut werk naar de raad wordt gestuurd. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 
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De voorzitter concludeert na de tweede termijn dat de raadscommissie adviseert 

het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 13 oktober 2016. 

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


