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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 28 oktober 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.A. van Rijn 

Leden:  de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), J.A. Ringelberg 

(VVD) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), 

A. Bekooij (GroenLinks), S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. van 

Egmond (GroenLinks), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), 

A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend 

Hillegom), C.H. de Joode (PvdA), M. Roelofs (BBH), A.L.J. Slobbe (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 en de heren I.A.M. ten Hagen, A. de 

Jong en F.J. Roelfsema, de heren R. Loos (Omgevingsdienst West 

Holland), V. Lommerse (beleidsmedewerker) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. Agendapunten 13 

(Belastingverordeningen 2016), 14 (Begrotingswijziging 2015-III en 2016-I ISD 

Bollenstreek) en 15 (Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek) 

worden overgeheveld naar de bespreekstukken. 

 

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 Snuif deelt mee dat het college de Sophiastichting een aanbod 

heeft gedaan om de nieuwe fusieschool te huisvesten op de plek van de 

Leerwinkel. Dit zal donderdag 29 oktober ook binnen de scholen worden 

meegedeeld. Naar verwachting wordt in januari 2016 een aangepaste notitie 

Huisvesting naar de raad gestuurd. Daarna volgt een haalbaarheidsonderzoek 

naar de bouw van de school.  

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Presentatie Veiligheidsbeleid 

Mevrouw S. Kunnen en K. Hoek (beleidsambtenaren Openbare Orde en 

Veiligheid) geven een presentatie over dit onderwerp. 

De voorzitter concludeert dat de commissieleden van mening zijn dat er een 

extra avond over dit onderwerp moet worden gepland.  

 

7. Opwaardering groen langs de N208 fase 1 en 2 

Mevrouw Scholma van buro Mien Ruys geeft een presentatie over dit 

onderwerp. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 
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8. Voorbereidingskrediet Centrumontwikkeling Hillegom 

Wethouder De Jong zegt toe het nieuwe bomenplan voor besluitvorming naar de 

raad te sturen. 

 

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

12 november 2015. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Eerst bestaand budget aanwenden 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Eerst bestaand budget aanwenden 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

 

9. Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de commissie te informeren welk effect de 

maatregelen tegen geluidsoverlast van het spoor, te weten raildempers en 

woningaanpassingen, hebben gehad.  

 

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

12 november 2015. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Ambities kunnen scherper 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Duurzaamheidsdoelstellingen ook voor 

verbonden partijen, zoals st. Rijk. 

D66 Bespreekstuk Ambities kunnen scherper 

VVD Bespreekstuk Focus ontbreekt 

GroenLinks Bespreekstuk Wil geen verwijzing naar Duinpolderweg 

Niet afhankelijk zijn van het wel of niet 

oppakken van een beleidsambtenaar 

PvdA Bespreekstuk Wil geen verwijzing naar Duinpolderweg 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

10. 7
de 

wijziging gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

 

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

12 november 2015. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk Twee raadsleden in het Algemeen Bestuur 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk - 

D66 Bespreekstuk Twee raadsleden in het Algemeen Bestuur 

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Hamerstuk  
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De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

11. Programmabegroting 2016 

Wethouder De Jong zegt toe de commissie te informeren of in de begroting van 

2016 het huishoudelijk afvalbeleid verwerkt is en hoe dat terug te vinden is. 

 

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

5 november 2015. 

 

De commissieleden geven geen plus of minpunten. De debat wordt gevoerd in 

de raad van 5 november. 

  

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

12. Vaststelling bestemmingsplan Weeresteinstraat 160 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2015. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

13. Belastingverordeningen 2016  

Wethouder De Jong zegt toe de commissie te informeren of de verwijzingen in 

artikel 2 en 3 van de Precarioverordening aangepast moeten worden. 

 

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

12 november 2015. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Wacht toezegging af 

CDA Bespreekstuk Wacht toezegging af 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Wacht toezegging af 

D66 Bespreekstuk Wacht toezegging af 

VVD Bespreekstuk Wacht toezegging af 

GroenLinks Bespreekstuk Wacht toezegging af 

PvdA Bespreekstuk Wacht toezegging af 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

14. Begrotingswijziging 2015-III en 2016-I van de ISD Bollenstreek  

Wethouder Snuif zegt toe voor de raadsvergadering van 12 november de vragen 

van de VVD over extra fte’s, verlenging herindicaties en rechtmatigheid 

verdubbeling pgb’s in 2016 schriftelijk te beantwoorden. 

 

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

12 november 2015. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  
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Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Wacht beantwoording af 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Wacht beantwoording af 

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

15. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek  

 

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

12 november 2015. 

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

16. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2015. 

 

17. Herziene begroting 2015 GR Kust-, Duin0 en Bollenstreek  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2015. 

 

18. Subsidies voor groen langs de N208  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2015. 

 

19. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


