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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 25 oktober 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg (VVD) en de heren T.P. 

Adamse (D66), J.E.T. Angevaare (CDA), K. Benjamins (BBH),  

 M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), S. Boschma (D66), I.B. Buijck 

(VVD), D. van Egmond (GroenLinks), J. Grimbergen (BBH), B.H. Meijer 

(GroenLinks), M.J.W. Neuteboom (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 L. Bakker 

(secretaris-directeur Holland Rijnland) en C. de Kort 

(programmamanager Holland Rijnland), de heer O. Zwart (directeur 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij), S. van der Pols 

(beleidsmedewerker HLTsamen) 

 

 

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 Benjamins stelt vragen over mogelijke gevaarlijke situaties van 

betonconstructies in Hillegom. Deze worden beantwoord door wethouder Verheijen. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de tijdelijke woningen in de Vossepolder. 

Deze worden beantwoord door wethouder Verheijen. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over groene Lijbrandkasten. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

 

5. Schriftelijke vragen 

 Bloeiend Hillegom komt niet terug op de beantwoording van de vragen over de 

  nieuwbouw van de manege. 

Het CDA komt in de raadsvergadering terug op de beantwoording van de 

schriftelijke vragen over de evaluatie van het armoedebeleid  

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Er zijn geen mededelingen. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Stand van zaken inhoudelijke agenda Holland Rijnland 

Mevrouw L. Bakker (secretaris-directeur Holland Rijnland) geeft samen met 

mevrouw C. de Kort (programmamanager Holland Rijnland) een presentatie 

over dit onderwerp. 

 

8. Stand van zaken Greenport OntwikkelingsMaatschappij 

 De heer O. Zwart (directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) geeft een 
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  presentatie over dit onderwerp. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

9. Financiering uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin- en 

 Bollenstreek 

Wethouder Verheijen vraagt aan de commissie of het college het ingediende 

voorstel mag wijzigen, omdat de provincie Noordwijk en Noordwijkerhout heeft 

laten weten goedkeuring te onthouden indien de tekst over extra 

beschikbaarstellen van budget niet wordt aangepast.  De commissieleden gaan 

hiermee akkoord. 

 

Wethouder Verheijen zegt toe regelmatig een terugkoppeling te geven over de 

duurzaamheid van de projecten van de Economische Agenda Duin- en  

Bollenstreek. 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk - 

CDA Bespreekstuk Statuut Economic Board voorleggen aan de 

gemeenteraden. 

Mogelijke belangenverstrengeling van 

wethouders die ook lid zijn van de  

Economic Board. 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk - 

D66 Bespreekstuk - 

VVD Bespreekstuk - 

GroenLinks Bespreekstuk - 

PvdA Bespreekstuk Is het wel verstandig de economische  

agenda op deze wijze aan te pakken? 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 november 2017. 

 

 

10. Startnotitie afvalbeleid 

Een meerderheid van de raadscommissie (Bloeiend Hillegom, CDA, GroenLinks en 

PvdA) vindt de startnotitie niet rijp voor politieke behandeling. Deze 

commissieleden vragen het college om voor de raadsverkiezingen te komen met 

een nieuwe startnotitie waarin drie scenario’s worden uitgewerkt die voldoen aan 

het amendement van de raad op programmabegroting 2016, waarbij de landelijk 

gestelde doelen voor het jaar 2020 richtinggevend zijn. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie besluit het voorstel niet te 

agenderen voor de raad van 9 november 2017. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 7 december 2017. 

 

 

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

griffier voorzitter 


