
 

1 

Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 13 april 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.A. van Rijn 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), J.A. Ringelberg (VVD) en A.M. Ruigrok-

Schoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), A. Bekooij 

(GroenLinks), S. Boschma (D66), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. 

Evers (BBH), 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) en F.Q.A van Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 
 

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

A. de Jong en J.A.J. Verheijen en de dames M. Yarim (beleidsmedewerker 

Openbare Ruimte) en C. Zoetekouw (beleidsmedewerker Maatschappij) 

 

 

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 

De volgende personen spreken in over agendapunt 8 (Voor- en vroegschoolse 

educatie 2017-2018 ): 

- de dames Delfgaauw, Kruyt en Keizer en de heer Meirmans. 

- de dames Van der Westen en Heij, namens de peuterspeelzalen het Smurfenbos, 

't Boefje en Morgenland. Mevrouw Van der Westen overhandigt een petitie met 

handtekeningen aan wethouder Snuif. 

- de heer Penning namens Stichting Peuterspeelzalen Hillegom. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Snuif meldt het slaan van de eerste paal van de nieuwe brede 

school Hilmare/Savioschool op 12 april en zegt dat de raadsleden zullen 

worden uitgenodigd bij de volgende mijlpaal. 

Wethouder Snuif meldt dat de OR van Maregroep een negatief advies heeft 

uitgebracht over het bedrijfsplan Servicepunt Werk. 

Mevrouw Ringelberg geeft een terugkoppeling uit de AB-vergadering van 

Holland Rijnland van 23 maart. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Agenderingsvoorstel Planontwikkeling Jozefpark 

De heer Van Heusden stelt vragen over dit project. Wethouder Verheijen 

beantwoordt de vragen en enkele commissieleden geven hierop een reactie. 

 

7. Agenderingsvoorstel Tussenrapportage Hillegoms Verkeers- en 

VervoersPlan 

Wethouder De Jong licht de tussenrapportage kort toe. 

Commissieleden stellen vragen die door wethouder De Jong en mevrouw Yarim 

worden beantwoord. 
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De commissie bespreekt de tussenrapportage met de wethouder. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018 

De raadscommissie adviseert het voorstel politiek te behandelen. Alleen de 

fractie van GroenLinks acht het niet rijp voor politieke behandeling. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH hamerstuk  

CDA bespreekstuk De grens van 110% van het sociaal minimum 

Bloeiend Hillegom bespreekstuk  

D66 hamerstuk  

VVD hamerstuk  

GroenLinks bespreekstuk Getrapte ouderbijdrage conform VNG-advies 

PvdA bespreekstuk Getrapte ouderbijdrage conform VNG-advies 

en aandacht voor voorlopende kinderen 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 28 april 2016. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

9. Vaststelling bestemmingsplan, stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan 

 Kwekerij Veelzorg Hillegom 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 28 april 2016. 

 

10. Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling VAB 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 28 april 2016. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:48 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 mei 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


