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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 18 februari 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.J.R. Jansen   

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

M.P.G. Huibers (GroenLinks), L.M.J. Pijnacker (VVD), J.A. Ringelberg 

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

S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. Doerr (D66), J. van Duffelen 

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

 J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), C.H. de 

Joode (PvdA), S.A. Kil (CDA), J.A. van Rijn BBH), M. Roelofs (BBH) en 

F.Q.A van Trigt (CDA)  

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.J. Roelfsema en J.A.J. Verheijen, mevrouw E. Visser 

(beleidsmedewerker), de heer M. Vissers (Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij), H. Baardscheer (Veiligheidsregio) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De VVD fractie verzoekt het hamerstuk Concept programma 2017 RDOG Hollands 

Midden over te hevelen naar de bespreekstukken. De fractie van D66 ondersteunt 

dit verzoek en de raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het krantenartikel en de memo van het 

college over de fusie tussen stichting Welzijn Lisse en stichting Welzijn Hillegom. 

Deze worden beantwoord door wethouder Roelfsema. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder De Jong deelt mee dat  in de stuurgroep Duinpolderweg gesproken 

is over het concept rapport actualisatie (probleemanalyse, nut en noodzaak) 

van de Duinpolderweg en de bestuurlijke verkenning. Naar verwachting zal het 

definitieve rapport half maart in Gedeputeerde Staten besproken worden en 

vervolgens voor besluitvorming in de Provinciale Staten geagendeerd worden. 

Hij geeft de raad in overweging om, zodra de stukken openbaar zijn, hierover 

een debat te voeren. 

Wethouder Verheijen komt terug op de toezegging over de 

bestemmingswijziging Hyacintenlaan Hyacintenlaan 8-12. De GOM is hierbij 

niet betrokken omdat het slechts een wijziging van activiteiten betreft. Deze 

wijziging heeft geen gevolgen voor het nabij gelegen bollengebied. 

Wethouder Snuif constateert dat de raad een uitnodiging heeft ontvangen van 

de OR van de Maregroep over het bedrijfsplan Servicepunt Werk voor 25 

februari. Zij adviseert de leden ter voorbereiding van deze bijeenkomst het 

bedrijfsplan te lezen. 
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

6. Inkoopstrategie Jeugdhulp 

Wethouder Roelfsema zegt toe de uitkomsten van het overleg van Holland Rijnland 

op 2 maart over de gevolgen van de zelfstandige inkoop van Alphen aan den Rijn 

naar de raad te sturen en, indien nodig, te verwerken in een nieuw raadsvoorstel. 

Wethouder Roelfsema zegt toe uit te zoeken wat de overwegingen zijn om budget 

beschikbaar te stellen voor extra personeel voor communicatie en de website. 

Wethouder Roelfsema zegt toe de commissie te informeren op welke termijn de 

gevolgen van de zelfstandige inkoop van Alphen aan den Rijn geëvalueerd worden.  

 

De raadscommissie adviseert het voorstel niet politiek te behandelen. De fracties 

van het CDA en BBH willen het voorstel wel politiek behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie besluit het voorstel niet te 

agenderen voor de raad van 3 maart, maar terug te geven aan het college. Het 

(gewijzigde) voorstel kan geagendeerd worden voor de raadscommissie van 17 

maart en de raad van 31 maart. 

 

7. Regionaal beleidsplan VRHM, Korpsbeleidsplan en Bestuurlijke 

 uitgangspunten kostenniveau brandweer Hollands Midden en 

 financieringssystematiek 

Burgemeester Van Erk zegt toe de raad  uit te nodigen voor een bezoek aan de 

brandweerkazerne van Hillegom. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat  na afloop van de tweede termijn dat de 

raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad 

van 3 maart 2016. 

 

8. Woonvisie 2015-2019 

Wethouder Verheijen zegt toe de evaluatie van de huidige startersleningen op te 

nemen in de nieuwe verordening startersleningen. 

  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Bespreekstuk Duurzaamheid 

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Duurzaamheid 

PvdA Bespreekstuk Duurzaamheid 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 3 maart 2016. 

 

9. Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 

Wethouder Verheijen zegt toe alle nog te stellen vragen voor 29 februari te 

beantwoorden. 

Wethouder Verheijen zegt toe uit te zoeken hoe de zin “In overleg tussen gemeente 

Hillegom, natuurverenigingen en de beheerder wordt gesproken over het eventueel 

afsluiten van meer paden tijdens de broedtijd” zich verhoudt met de op dit moment 

gevoerde juridische procedure. 
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Wethouder Verheijen zoekt uit of de raad of het college bevoegd gezag is bij 

omgevingsvergunningen. 

 

De raadscommissie adviseert het voorstel te politiek te behandelen. De fracties 

van het CDA, GroenLinks, PvdA en Bloeiend Hillegom geven aan te weinig tijd te 

hebben gehad om de visie te bestuderen.  

 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Bespreekstuk - 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk - 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk - 

GroenLinks Bespreekstuk - 

PvdA Bespreekstuk - 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 3 maart. 

 

10. Concept programma 2017 RDOG Hollands Midden 

Wethouder Roelfsema zegt toe dat het structureel wegwerken van wachtlijsten 

Veilig Thuis opgenomen wordt in het definitieve programma 2017 RDOG Hollands 

Midden.  

Wethouder Roelfsema zegt toe de verbeterpunten VeiligThuis beter meetbaar en 

daarmee controleerbaar te maken in het definitieve stuk. 

 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Structurele oplossingen voor de  

wachtlijsten voor Veilig Thuis 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Structurele oplossingen voor de  

wachtlijsten voor Veilig Thuis 

GroenLinks Bespreekstuk Structurele oplossingen voor de  

wachtlijsten voor Veilig Thuis 

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 3 maart 2016. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 maart 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


