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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 1 september 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), M.P.G. Huibers (GroenLinks), en L.M.J. 

Pijnacker (VVD) en de heren T.P. Adamse (D66), A. Bekooij 

(GroenLinks),  K. Benjamins (BBH), S. Boschma (D66), J. van Duffelen 

(BBH), 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.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. de Joode (PvdA), 

M.J.W. Neuteboom (D66), 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, mevrouw Loos 

(beleidsmedewerker) 

 

 

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 heer Brouwer spreekt in over de erfpachtwijziging in Elsbroek. 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Hoekstra stelt vragen over de drempels in de nieuwe appartementen 

in woonzorgzone in Elsbroek. Deze worden beantwoord door wethouder 

Verheijen. 

 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de situatie rondom de kruising van de Van 

Meerbeekstraat/Hoofdstraat. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de stopgezette subsidie van Crescendo.  

Deze worden beantwoord door wethouder Snuif. 

Wethouder Snuif zegt toe de reactie van het college op de zienswijze van 

Crescendo over het niet in aanmerking komen van een waarderingssubsidie 

naar de raad te sturen 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder De Jong meldt dat  

- de GS van Zuid- en Noord-Holland de adviezen van de stuurgroep Noordelijke 

Ontsluiting Greenport, heeft overgenomen, overeenkomstig de standpunten 

van Hillegom; 

 Wethouder Verheijen meldt dat 

- de eigenaar van de 3
e

 Loosterweg 130 gestart is met gesprekken met 

omwonenden en Dunea over zijn plannen; 

- het AB van de Omgevingsdienst West-Holland behoefte heeft aan een second 

opinion over de robuustheid;  

- de Raad van State een voor de gemeente positief besluit heeft genomen over 

de verplaatsing van de manege. Binnen twee maanden krijgt de raad een 

bericht wat de gesprekken met de manege hebben opgeleverd.  

Wethouder Van Trigt meldt dat 
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- gezien de dreigende tekorten bij de Jeugdhulp, de raad volgende maand een 

raadsvoorstel ontvangt voor meer budget; 

- dat het onderzoek van de Kinderombudsman in Hillegom te weinig respons 

heeft opgeleverd om duidelijke conclusies te trekken. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

6. Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

 bezoeken van kinderopvang Hillegom 2017 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Doelgroependefinitie en inkomensafhan- 

kelijk systeem staan niet in verordening 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Doelgroependefinitie en inkomensafhan- 

kelijk systeem staan niet in verordening 

Waarborgen van privacy  

PvdA Bespreekstuk Doelgroependefinitie en inkomensafhan- 

kelijk systeem staan niet in verordening 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 15 september. 

 

 

7. Ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 2 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 15 september. 

 

 

8. Vergunningstelsel voor ligplaatsen in haven 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Tegen voorstel. Wacht op voorstel college 

CDA Bespreekstuk Tegen voorstel. Wacht op voorstel college 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Positief initiatiefvoorstel 

D66 Bespreekstuk Tegen voorstel. Wacht op voorstel college 

VVD Bespreekstuk Tegen voorstel. Wacht op voorstel college 

GroenLinks Bespreekstuk Positief initiatiefvoorstel 

PvdA Bespreekstuk Positief initiatiefvoorstel 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 15 september. 

 

 

9. Bestuursrapportage 2016 
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De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 15 september. 

 

 

10. Kindergemeenteraad  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 15 september. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11. Ontwerpbestemmingsplan Lapinenburgstraat 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 15 september. 

 

12. Vaststelling gewijzigde APV Hillegom 2016 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 15 september. 

 

13. Paraplubestemmingsplan Parkeerbeleid 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 15 september. 

 

14. Benoeming burgerlid 

 

Het voorstel staat geagendeerd als bespreekstuk voor de raad van 15 september. 

 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


