Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de
gemeente Hillegom, gehouden op 1 juni 2017
______________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

J.J.R. Jansen
de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), C.J. Hoekstra
(CDA), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH) en A.M. RuigrokSchoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), J.E.T. Angevaare
(CDA), A. Bekooij (GroenLinks), K. Benjamins (BBH), J. Bommel (VVD),
S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond
(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J.A. van Rijn BBH), 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, de dames M. Scheeve en
E. Vissers (beleidsambtenaren HLT) en de heren V. Lommerse
(beleidsambtenaar HLT) en R. Knoop (directeur MareGroep NV)

1.

Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.

2.

Vaststellen van de agenda
De raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast. Agendapunt 13 (Regeling
Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers) wordt een bespreekstuk en
geagendeerd als agendapunt 7a. De agendapunten 12 (Kredietaanvraag
deelproject Centrumplannen: Houttuin-Molenstraat) en 14 (Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht) worden ook
bespreekstukken.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Schriftelijke vragen
Mevrouw Heemskerk stelt vragen naar aanleiding van de beantwoording van
de schriftelijke vragen van Bloeiend Hillegom over de
gehandicaptenparkeerkaart. Deze worden beantwoord door wethouder De
Jong.

6.

Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Er zijn geen mededelingen.

8.

Vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 21 juni 2017
De AB-leden van Holland Rijnland zullen in het vooroverleg van de AB-leden van de
Bollenstreek inbrengen dat cijfers van de TWO Jeugdhulp eerder aangeleverd
moeten worden, zodat de raad besluiten kan nemen die gebaseerd zijn op juiste
cijfers. Dit vooroverleg is gepland op 13 juni. Tot die datum kunnen nog
opmerkingen aan de AB-leden meegeven worden.
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstuk)
9.

Zienswijzen ontwerpbegroting 2018 GR Werkbedrijven KDB en
begrotingswijziging 2017-II en ontwerpbegroting 2018 GR ISD
Bollenstreek

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 15 juni 2017.
Onderwerpen ter informatie
6.

Outcome traject (doelenboom) mantelzorg

Mevrouw Scheeve (beleidsambtenaar HLT) geeft een presentatie over dit onderwerp.
Zij wordt ondersteund door de dames Ricke (directeur HOZO), Wagemans
(mantelzorgadviseur Welzijnskompas), Verdonk (mantelzorger), Hölscher
(mantelzorger) en Langelaan (mantelzorger).
Onderwerpen ter advisering (bespreekstuk)
7a.

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH

advies
Bespreekstuk

CDA
Bloeiend Hillegom

Hamerstuk
Bespreekstuk

D66
VVD

Hamerstuk
Bespreekstuk

GroenLinks

Bespreekstuk

bespreekpunten
Tegen het voorstel, kijken hoe we meer
mantelzorgers kunnen bereiken en meer
mogelijkheden kunnen aanbieden.
Zorgvrager moet zorg krijgen en niet de
mantelzorger.
Meer alternatieven uitwerken, nu het
oormerken van het budget is weggevallen.
Complexe wijze van doorschuiven van zorg
van de zorgbehoevende naar de mantelzorger.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 15 juni 2017.
De raadscommissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad
van 15 juni 2017.
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10.

Prognose uitgaven Jeugdhulp, extra budget voor 2017 en 2018
Wethouder Van Trigt zegt toe vier keer per jaar een bijeenkomst met de TWO
Jeugdhulp te organiseren over onder andere de transformatie.
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH

advies
Bespreekstuk

CDA
Bloeiend Hillegom
D66
VVD
GroenLinks

Hamerstuk
Hamerstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk

bespreekpunten
Hebben nog een gesprek met een
zorgverlener
Geen budget beschikbaarstellen voor 2018
Geen budget beschikbaarstellen voor 2018
Is cliëntvolgend budget wel de juiste
manier om het probleem op te lossen?

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 15 juni 2017.
Na de schorsing besluit de commissie de agenda verder af te handelen, met uitzondering
van de raadsvoorstellen ‘Startnotitie verbonden partijen’ en ‘Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hillegom’. Beide
voorstellen worden geagendeerd voor de raadscommissie van 22 juni 2017.
Onderwerpen ter advisering (bespreekstuk)
11.

Vervallen

12.

Kredietaanvraag deelproject Centrumplannen: Houttuin-Molenstraat
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen.
fractie
BBH
CDA
Bloeiend Hillegom

advies
Bespreekstuk
Hamerstuk
Bespreekstuk

D66
VVD
GroenLinks

Hamerstuk
Bespreekstuk
Hamerstuk

bespreekpunten
Wijziging van rijrichting Molenstraat
Ontvangen antwoorden nog in de fractie
bespreken.
Wijziging van rijrichting Molenstraat

De raadscommissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raad van 15 juni 2017.
14.

Vervallen

15.

Verantwoording besteding fractieondersteuning
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raad van 15 juni 2017.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2017.
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drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter
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