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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 9 maart 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer 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), L.M.J. 

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

en de heren T.P. Adamse (D66), J.E.T. Angevaare (CDA), K. Benjamins 

(BBH), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), H.J. de Boer (CDA), S. 

Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. Dörr (D66), J. van Duffelen (BBH), 

D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), 

J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), M. Roelofs (BBH), M.A.M. Sanders 

(Bloeiend Hillegom) 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 H. El Akili 

(beleidsmedeweker MO) en de heer B. den Boer (Hoogheemraadschap 

Rijnland) 

 

 

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 

De heer Evers stelt vragen over de financiële gevolgen van het besluit van de 

Tweede Kamer dat gemeenten vanaf 2022 geen precario meer mogen heffen op 

leidingen van nutsbedrijven. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Boschma stelt vragen over het asfalteren van de fietspaden langs de N208. 

Deze vragen worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Boschma stelt ook vragen over de kruising Weerlaan/Weerensteinstraat/ 

Pastoorslaan. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Verheijen. 

De heer Jansen stelt vragen over de huurprijs van Balletschool Martha de Rijk. Deze 

vragen worden beantwoord door wethouder Snuif. 

Zij zegt toe dat de commissie wordt geïnformeerd over de beoordeling van het 

verzoek van Balletschool Martha de Rijk.  

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de het verval van Villa Santwijck. Deze vragen 

worden beantwoord door wethouder Verheijen.  

Wethouder Verheijen zegt toe te onderzoeken of er sprake is van een onveilige 

situatie bij Villa Santwijck en informeert de commissie hierover. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Verheijen deelt mee dat de eerste paal voor de nieuwe manage in 

de Vossepolder is geslagen.  

Hij deelt ook mee dat gestart is met de uitwerking van de bouw in de 

Vossepolder. Voor de zomer worden de uitwerkingsplannen vastgesteld. 

Wethouder Verheijen deel mee dat gestart is met het participatietraject over 

wensen van het stedenbouwkundig plan van Hillegom Noord.  

Hij zegt toe dat hierover een presentatie in de commissie van juni plaatsvindt. 
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Tenslotte deelt hij mee dat begin februari de Omgevingsdienst West Holland 

een toekomstconferentie heeft gehouden. Dit onderwerp staat ook 

geagendeerd voor het AB van de Omgevingsdienst van 8 mei.  

Hij zegt toe dit onderwerp te agenderen voor de commissievergadering van 3 

mei 2017. 

Wethouder Van Trigt deelt mee dat op dit moment een afweging gemaakt 

wordt voor een eventuele alternatieve locatie voor de fusieschool Jozefschool 

en de Leerwinkel. De planning is dat het onderwerp geagendeerd wordt voor 

de raad van juni 2017. 

  

  

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Presentatie Hoogheemraadschap van Rijnland 

De heer Den Boer, Relatiebeheerder HLT gemeenten bij het 

Hoogheemraadschap van Rijnland geeft een presentatie over de taken en 

verantwoordelijkheden van het Hoogheemraadschap. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Nota Grondslagen waarderingssubsidies 2018-2019 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat de raadscommissie adviseert 

het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 23 maart 2017 

 

 

8. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017 

Wethouder Snuif zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de vragen van D66 

over wat verstaan wordt onder ‘redelijkerwijs’ en of het mogelijk is een format te 

maken voor het persoonlijk plan (art. 3).  

Zij zegt ook toe een schriftelijk antwoord te geven op de vraag van Bloeiend 

Hillegom wat het verschil is tussen het maximumbedrag (nieuwe verordening art. 

11) en meerkosten (oude verordening) 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Wacht toezegging wethouder af. 

D66 Bespreekstuk Wacht toezegging wethouder af. 

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Mogelijkheid houden om bij de behande- 

ling van de volledige verordening ook op  

de nu vast te stellen onderwerpen terug te  

komen. 

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 23 maart 2017 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 
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9. 1
e

 begrotingswijziging 2017 RDOG Hollands Midden 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 23 maart 2017. 

 

10. Concept-kadernota 2018 RDOG Hollands Midden 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 23 maart 2017. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 april 2017. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


