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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 24 juni 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA),  A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA),  M.T.B.M. 

de Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse (D66), A. Bekooij (GroenLinks), 

S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), 

W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden 

(Bloeiend Hillegom), C.H. de Joode (PvdA),  J.A. van Rijn (BBH), M. 

Roelofs (BBH) en F.Q.A van Trigt (CDA)  

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten 

Hagen, A. de Jong en F.J. Roelfsema 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Warmenhoven (Stol Architecten) spreekt in over agendapunt 9 

(herontwikkeling De Triangel) 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder De Jong meldt dat de opmerkingen in de commissie van 18 juni 

over de begroting van Holland Rijnland worden ingebracht in de vergadering 

van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.   

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

6. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden  

Dit onderwerp is doorgeschoven naar de raadscommissie van 3 september 2015.  

 

 

7. Bestedingsvoorstel nog niet uitgegeven gelden ISV-1 en -2  

Wethouder De Jong zegt toe een presentatie te geven over de korte termijn 

maatregelen in het kader van de centrumplannen. 

Wethouder De Jong zegt toe na de besluitvorming in het college een presentatie te 

geven over zorgeloos groen langs de N208 en andere doorgaande wegen. 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH 

CDA 

 

Bloeiend Hillegom 

D66 

VVD 

Hamerstuk 

Bespreekstuk 

 

Hamerstuk 

Hamerstuk 

Hamerstuk 

 

Twijfel over juiste procesgang ten aanzien 

van wijziging bestemming woningbouw  
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GroenLinks 

 

PvdA 

 

Bespreekstuk 

 

Hamerstuk 

Twijfel over juiste procesgang ten aanzien 

van wijziging bestemming woningbouw 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 juli 2015. 

 

 

8. Project renovatie Hoftuin en aangrenzende straten  

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2015. 

 

 

9. Herontwikkeling De Triangel  

 

De raadscommissie besluit het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie 

 

advies 

 

bespreekpunten 

BBH 

 

CDA 

Bloeiend Hillegom 

 

 

D66 

 

VVD 

GroenLinks 

 

PvdA 

 

 

Bespreekstuk 

 

Bespreekstuk 

Voorstel nu niet 

behandelen 

 

Bespreekstuk 

 

Bespreekstuk 

Bespreekstuk 

 

Voorstel nu niet 

behandelen 

Groot financieel risico. Voorkeur 0-

scenario 

Oprekken van de huidige kaders 

Tegen het voorstel. Parkeerprobleem 

wordt niet opgelost. Geen actieve 

grondpolitiek 

Problemen van Stek niet oplossen door 

gemeenschapsgeld 

Nog onduidelijk wat de beste aanpak is. 

Het is een particulier probleem. Grote 

financiële risico’s 

Ook volksgezondheid en doorstroming 

van verkeer bij plan betrekken.  

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 juli 2015. 

 

 

10. Aanwijzing wet Voorkeursrecht gemeenten De Triangel  

Mocht het raadsbesluit over de Triangel gewijzigd worden vastgesteld dan zal 

wethouder Ten Hagen, mede gezien de gevolgen voor de aanwijzing 

voorkeursrecht ook een gewijzigd besluit over het Voorkeursrecht voorleggen. 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 juli 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 
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11. Eerste wijziging Verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2015 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2015 

 

12. Ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap KDB 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2015 

 

11. Vaststellen bijdragen fractieondersteuning 2014 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2015 

 

13. Ontwerpbegroting 2016 Cocensus 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2015 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


