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 Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 18 juni 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.A. van Rijn  

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), L.M.J. Pijnacker (VVD), J.A. Ringelberg 

(VVD) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P. Adamse (D66), 

A. Bekooij (GroenLinks), S. Boschma (D66), D. van Egmond 

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

Heusden (Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), 

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

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 
 

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw A.E. Snuif en 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 raadscommissie agendeert punt 7 als hamerstuk en de punten 9 en 10 als 

bespreekstuk. De raadscommissie stelt de agenda met inachtneming hiervan 

vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Pranger, voorzitter van Hengelsportvereniging Haarlem, spreekt in over 

agendapunt 8 (Herstel oeverbescherming en historische karakter Leidsevaart). 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Ten Hagen geeft een terugkoppeling uit het algemeen bestuur van 

de Omgevingsdienst West Holland, uit het dagelijks bestuur van Holland 

Rijnland en uit de portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en Ruimte van 

Holland Rijnland. Hij geeft tevens informatie over de stuurgroep 

Duinpolderweg. 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

6. Herontwikkeling De Triangel 

Wethouder Ten Hagen geeft informatie over de herontwikkeling van De 

Triangel en beantwoordt vragen vanuit de raadscommissie. 

 

Onderwerp ter advisering (hamerstuk) 

 

7. Ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 160 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2015. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Herstel oeverbescherming en historische karakter Leidsevaart  

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 
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fractie advies bespreekpunten 

BBH hamerstuk -- 

CDA bespreekstuk Het subsidiebudget niet in één keer 

beschikbaar stellen, maar nu budget voor 

planontwikkeling en de rest na akkoord 

met uitgewerkt plan 

Bloeiend Hillegom bespreekstuk Twijfel over direct beschikbaar stellen van 

hele budget 

D66 hamerstuk -- 

VVD bespreekstuk Fractie heeft nog vragen 

GroenLinks bespreekstuk De inrichting van de oevers 

PvdA bespreekstuk Fractie wil wachten op de planuitwerking 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 juli 2015. 

 

9. Kunstwerkbeleidsplan 2015-2019 

Wethouder De Jong zegt toe de raad te laten weten of Lisse en Teylingen hetzelfde 

softwarepakket gebruiken als Hillegom gaat aanschaffen bij instemming met het 

raadsvoorstel. 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH hamerstuk -- 

CDA hamerstuk -- 

Bloeiend Hillegom bespreekstuk Aanschaf van het softwarepakket 

D66 hamerstuk -- 

VVD hamerstuk -- 

GroenLinks hamerstuk -- 

PvdA hamerstuk -- 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2015. 

 

10. Ontwerpbegroting 2016 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH bespreekstuk Indienen van een zienswijze 
CDA bespreekstuk Indienen van een zienswijze 
Bloeiend Hillegom bespreekstuk Indienen van een zienswijze 
D66 bespreekstuk Indienen van een zienswijze (conform 

gemeente Oegstgeest) 
VVD bespreekstuk Indienen van een zienswijze 
GroenLinks bespreekstuk Indienen van een zienswijze 
PvdA bespreekstuk Indienen van een zienswijze (conform 

gemeente Oegstgeest) 
 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 juli 2015. 
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Onderwerp ter advisering (hamerstuk) 

 

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. 

 

 Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering om 21:36 uur, waarna nog een besloten deel 

plaatsvindt. Hiervan is een vertrouwelijk verslag opgemaakt.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2015. 

 

 

 

 

 

 

A.J. Jaspers A. van Erk  

griffier voorzitter 


