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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Hillegom, gehouden op 1 oktober 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), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) 

en de heren T.P. Adamse (D66), S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD),  

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

(BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), 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 I.A.M. ten Hagen en A. de Jong, mevrouw I. Salman 

(beleidsmedewerker Hillegom) en de heren V. Lommerse 

(beleidsmedewerker Hillegom), M. de Kraker (Adviesbureau DHV),  

  A. Boon (directeur stichting BOEi) en de heer P.E. van Schaik 

(projectmanager BOEi) 

 

 

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 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over zwaar verkeer over de N208. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen.  

Vervolgens stelt mevrouw Heemskerk vragen over het oude ABN-Amro gebouw. 

Deze vragen worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

Tenslotte stelt de heer Slobbe vragen over het fietspad van de 2e Loosterweg. Deze 

vragen worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Agenderingsvoorstel Herontwikkeling Kwekerij Veelzorg 
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De heren Boon en Van Schaik (st. BOEi) geven een presentatie over dit 

onderwerp. 

 

7. Agenderingsvoorstel De haven 

Wethouder De Jong zegt toe voor de zomer van 2016 in gesprek te gaan met 

booteigenaren en omwonenden van de Haven over een eventuele oprichting 

van een vereniging van booteigenaren en omwonenden. Hij zal de raad 

hierover informeren.   

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

 

8. Ontwerp Woonvisie 2015-2019 vrijgeven voor ter inzage periode 

 Wethouder Ten Hagen zegt toe uit te zoeken of de gemeente een rol kan spelen 

ten aanzien van kwaliteitseisen bij de bouw van sobere woningen.  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.  

 

fractie advies Bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Duurder segment aan de markt overlaten 

CDA Bespreekstuk Langer wonen in eigen woning 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Ombouwen van panden naar woningen ook 

geschikt maken voor eigen inwoners 

D66 Bespreekstuk - 

VVD Bespreekstuk Fractie komt met voorbeelden van sobere  

woningen 

GroenLinks Bespreekstuk Tegen aantrekken van 25% kapitaalkrach- 

tige huishoudens van buiten de gemeente 

PvdA Bespreekstuk Langer wonen in eigen woning 

Kwaliteit van sobere woningen 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 29 oktober 2015 

 

 

9. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2016-2020  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 
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fractie advies Bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Afschrijving van de riolering 

Verantwoordelijkheid bij peil grondwater 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 29 oktober 2015. 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


