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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 23 juni 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: S. Boschma 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), 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), K. Benjamins (BBH), M.A. Dijkshoorn 
(Bloeiend Hillegom), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD),  

 J. Grimbergen (BBH) en J.A. van Rijn BBH)  

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, de heer R.’t Jong 

(directeur ISD), de dames M. Hulsegge (beleidsambtenaar Lisse) en S. de 

Lange (beleidsambtenaar Teylingen) en de heren H. Goettsch 

(programmaregisseur Hillegom) en G. van Lierop (gemeentesecretaris) 

 

 

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 Pijnacker stelt vragen over de aangenomen motie Veilig Thuis. Deze 

worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

Mevrouw Huibers stelt vragen over wachtlijsten voor kinderen met dyslexie. Deze 

worden beantwoord door wethouder Van Trigt. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Agenderingsvoorstel Stand van zaken HLT Samen 

Er wordt een presentatie gegeven door de dames Hulsegge en De Lange en de 

heren Goettsch en Van Lierop. 

Burgemeester Van Erk zegt toe, via de heer Goettsch, de memo strategie van 

de HLT naar de raad te sturen.  

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Vergadering AB Holland Rijnland 6 juli 2016 

Vanuit de commissie worden de volgende aandachtspunten meegegeven:   

- Overschot van 2015 gebruiken voor het tekort van 2016 

- Het ontbreken van een accountantsverklaring 
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8. ISD jaarrekening 2015 en begroting 2017 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

Wethouder Snuif zegt toe, via de heer ’t Jong, dat de commissie een overzicht 

ontvangt van de afgewezen aanvragen bij de ISD. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH hamerstuk  

CDA hamerstuk  

Bloeiend Hillegom hamerstuk  

D66 hamerstuk  

VVD hamerstuk  

GroenLinks bespreekstuk Meer aandacht voor nazorg 

PvdA hamerstuk  

 

 

De voorzitter concludeert na de politieke behandeling dat de raadscommissie 

adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 7 juli. 

 

9. Hulp bij het huishouden 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de politieke behandeling dat de raadscommissie 

adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 7 juli. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. Verantwoording besteding fractieondersteuning 2015 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 7 juli. 

 

11. Holland Rijnland begroting 2017 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 7 juli. 

 

12. Programmabegroting 2017 RDOG Hollands Midden 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 7 juli 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 september 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


