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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 24 november 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn 

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

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

(VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren 

T.P. Adamse (D66), A. Bekooij (GroenLinks),  K. Benjamins (BBH), 

M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), S. Boschma (D66), D. Dörr 

(D66), J. van Duffelen (BBH), M.J.W. Neuteboom (D66) en M. Roelofs 

(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 en de dames M. Pippel 

(Programmaregisseur Hillegom), C. Kappelhof (beleidsmedewerker),  

  G. Heck (beleidsmedewerker) en de heren R. Daalmans 

(beleidsmedewerker) en M. Ayeb (beleidsmedewerker) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt de volgende wijzigingen voor: 

- Agendapunt 12 (1
e

 wijziging GR HLTsamen) vervalt 

- Agendapunt 10 (Beleidsnota cultuur) als bespreekstuk te agenderen en als 6a te  

  agenderen. 

De commissieleden kunnen hiermee instemmen en de raadscommissie stelt de 

agenda gewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Pieters spreekt in over agendapunt 6a (Beleidsnota Cultuur) en dan met 

name over het initiatief van de Hillegomse Harmonie Kapel. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de brief van ’s Heeren Loo aan de TWO Jeugd 

over een behandelstop per 1 december 2016. Deze worden beantwoord door 

wethouder Van Trigt. 

Wethouder Van Trigt zegt toe voor 1 december de raad te informeren over de 

gevolgen van deze behandelstop door ’s Heeren Loo. 

Hij zegt ook toe de raad te informeren hoe het overleg is verlopen tussen de TWO en 

’s Heeren Loo. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Burgemeester Van Erk meldt dat, gezien de grote vuurwerkschade vorig jaar in 

Hillegom (26.000 euro), er dit jaar een publiciteitscampagne richting ouders 

en jongeren wordt gestart.  

Wethouder Snuif meldt dat een eerste groep statushouders de 

participatieverklaring heeft ondertekent. Zij zegt toe de raad te informeren of  

eerdere statushouders met terugwerkende kracht deze verklaring 

ondertekenen. 

Daarnaast meldt zij dat de ISD Duin- en Bollenstreek heeft besloten, conform 

landelijke verplichtingen, de eigen bijdrage voor de Wmo behoorlijk te 
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verlagen. Bij personen die een chronisch zieke partner verzorgen wordt geen 

eigen bijdrage meer gevraagd. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Strategie HLTsamen 

Mevrouw Pippel geeft een presentatie. De commissie maakt graag gebruik van 

het aanbod om in maart een bijeenkomst over dit onderwerp te plannen. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

 

6a. Beleidsnota Cultuur creëert en verbindt! 2017-2020  

Wethouder Snuif zegt toe dat de raad in het 1
e

 kwartaal van 2017 wordt 

geïnformeerd over een eventuele verkoop van kunstobjecten die in he 

gemeentehuis zijn opgeslagen. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat de raadscommissie unaniem 

adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 8 december 

2016. 

 

 

7. Scenariodocument ‘Het Raam’ 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat de raadscommissie unaniem 

adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 8 december 

2016. 

 

 

8. Gezond GeregelD 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Nog overleg binnen de fractie 

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 8 december 2016. 
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9. Beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Hamerstuk  

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Nog overleg binnen de fractie 

PvdA Bespreekstuk Verhouding tussen uitgangspunten en het 

aanbieden van expertise op lokaal niveau. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 8 december 2016. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. Ontwerpbegroting 2017 GR Werkorganisatie HLTsamen 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 8 december 2016. 

 

11. Verordening Commissie bezwaren en klachten 2017  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 8 december 2016. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.59 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari 2017. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


