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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 27 januari 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn 

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

Hillegom) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren A. Bekooij 

(GroenLinks), S. Boschma (D66), A.P.J.M. Buikx (VVD), D. Doerr (D66), 

J. van Duffelen (BBH), F.J.M. Evers (BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend 

Hillegom) en F.Q.A van Trigt (CDA)  

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

Aanwezig:  wethouders mevrouw A.E. Snuif en de heren  A. de Jong en F.J. 

Roelfsema, mevrouw G. Smit (beleidsambtenaar HLT) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Mevrouw Heemskerk verzoekt het raadsvoorstel Nota Grondslagen 

waarderingssubsidies 2017-2020, dat eerder in de commissie van 13 januari 

2016 is besproken, nogmaals te agenderen. Voor dit verzoek zijn de dames 

Heemskerk en Van Dijk en de heren Boschma, Doerr, Jansen en Bekooij. 

Aangezien dit een meerderheid is van de raadscommissie wordt dit voorstel aan 

de agenda toegevoegd. 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

5. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden 

Wethouder Roelfsema zegt toe een tijdschema te maken met alle beslissingen in de 

tijd, inclusief de consequenties die daaruit vloeien. 

Wethouder Roelfsema zegt toe uit te zoeken wat bedoeld wordt met ”ambtelijke 

verlening van de indicaties Hulp bij huishouden”, zoals vermeld in de brief van de 

ISD van 14 januari 2016. 

Wethouder Roelfsema zegt toe uit te zoeken wat de consequenties zijn voor 

huishoudens met een inkomen net boven de 110% van de bijstandsnorm nu de 

Huishoudelijke hulptoeslag (vouchers) per 1 januari 2017 vervalt.  

 

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

4 februari 2016 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Ingangsdatum Algemene Voorziening zo  

snel mogelijk+ 

CDA Bespreekstuk Voorkomen van rechtsongelijkheid 

Consequenties vervallen Huishoudelijke  

hulptoeslag 
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Bloeiend Hillegom Bespreekstuk  

D66 Bespreekstuk Duidelijkheid over ingangsdatum en 

gesprekken 

VVD Bespreekstuk - 

GroenLinks Bespreekstuk - 

PvdA Bespreekstuk Zorgen over zelfstandige beslissingen ISD 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

 

5a. Nota Grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020  

Wethouder Roelfsema zegt toe de Nota geactualiseerde grondslagen 

waarderingssubsidies 2012-2015 naar de commissie sturen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

 Bloeiend Hillegom   Bespreekstuk       financiering huiswerkbegeleiding Al Ansaar 

Vraagtekens bij concept Waarderings-       

subsidies 

 

De overige leden hebben hun bespreekpunten bekend gemaakt tijdens de 

behandeling op 13 januari 2016. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.54 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 maart 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


