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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 12 mei 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.J.R. Jansen 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), L.M.J. Pijnacker (VVD), A.M. Ruigrok-

Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse 

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

D. van Egmond (GroenLinks), J.A. van Rijn BBH), M. Roelofs (BBH) en 

F.R. Vrijburg (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.Q.A. van Trigt en J.A.J. Verheijen en de heren T. Jütte 

(Twan Jütte stedenbouw architectuur), C. Kappelhof (beleidsmedewerker 

Kunst en Cultuur),  mevrouw T. van Wijck (secretaris 

Rekenkamercommissie) en de heer Slooijer (opsteller rapport RKC), de 

heer R. ’t Jong (directeur ISD Bollenstreek) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Van Egmond verzoekt samen met mevrouw Van Dijk om agendapunt 13 

(Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 & Eindrapportage 2015 

Omgevingsdienst West-Holland) als bespreekstuk te agenderen. Omdat twee fracties 

dit verzoek indienen wordt het verzoek gehonoreerd. 

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. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Verheijen: 

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West Holland komt op korte 

termijn met een tussenrapportage over de robuustheid van de organisatie. Hij 

zegt toe hierover in september 2016 met de raad van gedachten te wisselen.  

 Het raadsvoorstel Intergemeentelijk Structuurvisie 2016 (inclusief de actuele 

stand van zaken van de Duinpolderweg) komt voor de zomer naar de raad.  

Wethouder De Jong: 

De provincie Zuid-Holland heeft het bestedingsvoorstel van de ISG gelden 

goedgekeurd. De gelden kunnen nu, ondanks de wijzigingen, voor de daarvoor 

bestemde doelen gebruikt worden. 

Wethouder Snuif: 

Op 18 mei 2016 komt de rechterlijke uitspraak over de algemene voorziening 

Hulp bij het Huishouden. Op dit moment werkt het college diverse scenario’s 

uit. Zij geeft aan dat snel na de uitspraak de raad een besluit zal moeten 

nemen. 

De OR van de Maregroep heeft een negatief advies gegeven over Serivicepunt 

werk. De stuurgroep 3D bespreekt binnenkort het voorstel om de NV 
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Maregroep op te heffen en samen met het Servicepunt werk onder te brengen 

in een Gemeenschappelijke Regeling. 

 

Burgemeester Van Erk: 

De vakbondsleden zijn akkoord met het sociaal plan van de ambtelijke 

samenvoeging Hillegom, Lisse en Teylingen. Er staat nu niets meer in de weg 

om op 1 januari  2017 de ambtelijke organisaties samen te voegen. 

Hillegom heeft binnen het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen 

positief gereageerd op de begroting 2017 van Holland Rijnland. De 

taakstelling van 25% bezuinigen is gehaald en er wordt zoveel mogelijk 

uitvoering gegeven aan de motie over transparantie. Binnenkort komt de 

begroting naar de raad. 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Agenderingsvoorstel Welstandsvrij bouwen 

De heer T. Jütte geeft een presentatie.  

Wethouder Verheijen zegt toe met een korte startnotitie te komen, waarin met 

name ingegaan wordt op het verschil tussen de varianten Welstandsvrij en 

Kort en Krachtig. 

 

7. Agenderingsvoorstel Aanzet tot een nota Kunst en Cultuur 

Mevrouw C. Kappelhof geeft een presentatie. 

Wethouder Snuif zegt toe uit te zoeken wat er gebeurd is met de gemeentelijke 

kunstlijst en zal het antwoord opnemen in de Nota. 

De fracties hebben geen opmerkingen en zijn positief over deze aanzet. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Rapport Rekenkamercommissie Samen naar beter 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Oplegnotitie van de griffie 

CDA Bespreekstuk Oplegnotitie van de griffie 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Oplegnotitie van de griffie 

D66 Bespreekstuk Oplegnotitie van de griffie 

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Oplegnotitie van de griffie 

PvdA Bespreekstuk Oplegnotitie van de griffie 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 26 mei. 

 

 

9. Beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2020 

Wethouder Snuif zegt toe de aanbevelingen van het rapport van de Nationale 

Ombudsman terug te koppelen naar de raad. 

Wethouder Snuif zegt toe dat het onderzoek naar zelfstandigen met schulden voor 

het eind van 2016 wordt afgerond.  

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de politieke behandeling dat de raadscommissie 

unaniem adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 26 

mei. 
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13. Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 & Eindrapportage 2015 

 Omgevingsdienst West-Holland 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Motie over toekomst ODWH 

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 26 mei. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. Vaststelling bestemmingsplan Leembruggenstraat 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 mei 2016 

 

11. Jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017 GR KDB 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 mei 2016 

 

12. Ontwerpbegroting 2017 GR Cocensus 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 mei 2016 

 

14. Jaarstukken 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017-2020 

 Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 mei 2016 

 

15. Uitbreiding formatie-uren griffie 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 mei 2016 

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


