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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 12 januari 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.J.R. Jansen  

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), 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), D. van Egmond 

(GroenLinks), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), S.A. Kil (CDA), 

J.A. van Rijn BBH), M. Roelofs (BBH), M.A.M. Sanders (Bloeiend 

Hillegom), R.I. Semrek (D66) 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, de dames A. Star 

(regiocoördinator), M. Yarim (beleidsmedewerker) en R. van Tilburg en 

de heren M. Ayeb (beleidsmedewerker) en J. Augustinus 

(regiocoördinator) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van de heer Van Egmond en mevrouw Van Dijk wordt agendapunt 12 

(Bouwverordening Hillegom inclusief 14
e

 serie wijzigingen) als bespreekpunt 

behandeld. 

Agendapunt 16 (Benoeming burgerlid) wordt niet geagendeerd voor de 

commissievergadering. 

 

De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Van Haren spreekt in over de herinrichting van de Stationsweg. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Heusden stelt vragen over de herinrichting van de Valckslootlaan. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heren Van Heusden en Van Egmond stellen vragen over het pand oude Weerlaan 

57 en de conditie van de dijk langs de Weerlanersloot. Wethouder Verheijen 

beantwoordt de vraag over het pand aan de Oude Weerlaan 57. De wethouder stelt 

voor de overige vragen, vanwege de zorgvuldigheid van de beantwoording, om te 

zetten in schriftelijke vragen. Beide vragenstellers kunnen hiermee instemmen, mits 

de beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt. 

Mevrouw Hoekstra stelt vragen over het waarborgen van de veiligheid in Hillegom, 

naar aanleiding van een krantenartikel over de Hillegomse brandweer. Deze worden 

beantwoord door burgemeester Van Erk. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Van Trigt meldt dat in de begroting van 2017 is afgesproken dat de 

tarieven voor sportaccommodaties worden verlaagd. De tarieven zijn per 1 

januari 2017 verlaagd en de Hillegomse sportverenigingen gaan een lager 

tarief betalen, aldus de wethouder. 
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Onderwerpen ter informatie 

 

5. Concept-Kadernota 2018 Holland Rijnland 

Mevrouw Star en de heer Augustinus (regiocoördinatoren) stellen zich kort 

voor. Vanuit de commissie worden geen aandachtspunten meegegeven voor de 

concept-kadernota. De commissieleden zijn tevreden met deze nota en zijn 

positief over het in een vroeg stadium betrekken van de raad bij deze 

kadernota. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Inkoop verblijf Licht Verstandelijk Beperkten 2017-2018 

Wethouder Snuif zegt toe een overzicht naar de raad te sturen welke gemeente 

welk bedrag aan Leiden overmaakt in verband met de inkoop verblijf licht 

verstandelijk beperkten. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Zorg dichtbij in plaats van naar Leiden 

Raad betreken bij inkoopbeleid  

CDA Bespreekstuk Zorg bij de ISD 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Zorg dichtbij in plaats van naar Leiden 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Zorg om schattingen in budget en  

aantallen 

GroenLinks Hamerstuk  

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 26 januari 2017. 

 

8. Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Prioritering 

CDA Bespreekstuk Prioritering van vier plannen: toegang, 

ondersteuning mantelzorgers, right to 

challenge, buurtregisseur. 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Prioritering 

D66 Bespreekstuk Prioritering, maar wel alle punten 

uitwerken 

VVD Bespreekstuk Alles oppakken en daarbij termijnen  

noemen 

GroenLinks Bespreekstuk Prioritering 

PvdA Bespreekstuk Prioritering 

Welke onderwerpen komen terug in de  

raad? 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 26 januari 2017. 
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9. Verplaatsing bebouwde komgrens ten westen van de rotonde 

 Wilhelminalaan/Beeklaan 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de behandeling dat de raadscommissie unaniem 

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

2017. 

 

10. Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hillegom Noord  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de behandeling dat de raadscommissie unaniem 

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

2017. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

11. Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan Parkeren 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 januari 2017. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstuk) 

 

 

12. Bouwverordening Hillegom inclusief 14
e

 serie wijzigingen 

Wethouder Verheijen zegt toe uit te zoeken waarom de bebouwde komgrens 

getrokken is zoals op de tekening staat vermeld. 

Wethouder Verheijen zegt toe uit te zoeken hoe de bebouwde komgrens in het 

Besluit omgevingsrecht (BOR) zich verhoudt tot de bebouwde komgrens in deze 

bouwverordening. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Onduidelijkheid over de bebouwde kom-grens 

in relatie met het Besluit omgevingsrecht 

Begrenzing bebouwde kom op de tekening 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Wacht antwoorden af 

GroenLinks Bespreekstuk Wacht antwoorden af 

PvdA Bespreekstuk Begrenzing bebouwde kom op de tekening  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 26 januari 2017. 

 

 

De raadscommissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de 

raad van 26 januari 2017. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 
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13. Vaststelling bestemmingsplan Lapinenburgstraat  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 januari 2017. 

 

14. Vaststelling bestemmingsplan Zandlaan 52  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 januari 2017. 

 

15. Managementletter interim-controle accountant 2016  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 26 januari 2017. 

 

16. Benoeming burgerlid  

 

Dit onderwerp is van de agenda van de raadscommissie gehaald en wordt alleen 

geagendeerd in de raadsvergadering van 26 januari 2017. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 februari 2017. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


