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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 2 september 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen  

Leden:  de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), J.A. Ringelberg 

(VVD), M.T.B.M. de Wit (BBH) en L.C.M. Zeestraten (D66) en de heren  

A. Bekooij (GroenLinks), H.J. de Boer (CDA), S. Boschma (D66), I.B. 

Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), 

F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), 

A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn BBH), M. Roelofs 

(BBH) en F.R. Vrijburg (CDA) 

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

Aanwezig:  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 stelt de agenda gewijzigd vast. Agendapunt 13 

(Ontwerpbestemmingsplan Kalkovensbrug) wordt overgeheveld naar de 

bespreekstukken. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over schade op de N208. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

Mevrouw Heemskerk stelt ook vragen over ongevallen op de N208. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Buijck stelt vragen over de Veenenburgerlaan. Deze worden beantwoord 

door wethouder Ten Hagen. 

 

5. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

Wethouder Ten Hagen deelt mee dat het fietsplan in het vierde kwartaal van dit jaar 

in het college wordt behandeld. 

 

 

6. Fietspad Hillegom-Bennebroek 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen.  

 

fractie advies Bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Afsluiting alternatief fietspad in broedseizoen 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Afsluiting alternatief fietspad in broedseizoen 

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 17 september 2015. 

 



 

2 

 

7. Programma Centrumontwikkeling Hillegom 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Complexiteit van de plannen 

CDA Bespreekstuk Aantrekkelijkheid Noordzijde Hoofdstraat 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Grip en inzicht uitvoering en financiën 

D66 Bespreekstuk Inwoners en ondernemers betrekken, 

gemotoriseerd verkeer in de Hoofdstraat 

VVD Bespreekstuk Fasering van de plannen 

GroenLinks Bespreekstuk Koppeling naar de uitvoering mist 

   

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk. 

 

8. Beslispuntennotitie Herziening ISG 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel als 

hamerstuk te agenderen voor de raad van 17 september 

 

9. Bestuursrapportage 2015  

Wethouder De Jong zegt toe de antwoorden op de vragen van Bloeiend Hillegom 

donderdagochtend 3 september naar de raad te sturen. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de commissie te informeren welke concrete 

verwachtingen er zijn ten aanzien van de planontwikkeling locatie Paulus en met 

welke eigenaren de gemeente spreekt. 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel nog niet politiek te behandelen, 

omdat de antwoorden op de vragen van Bloeiend Hillegom nog ontbreken. 

 

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het voorstel te agenderen 

voor de commissievergadering van donderdag 3 september. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. 2
e

 begrotingswijziging 2015 Omgevingsdienst West-Holland 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 september 2015. 

 

11. 9
e

 wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 september 2015. 

 

12. Overeenkomst accountantsdiensten 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 september 2015. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstuk) 

 

13. Ontwerpbestemmingsplan Kalkovensbrug 

De raadscommissie adviseert het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Communicatie en zichtlijnen 

CDA Bespreekstuk Zichtlijnen en uitrit 

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Open venster en communicatie richting 

omwonenden 
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D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Verhouding met plannen provincie en 

communicatie 

GroenLinks Bespreekstuk Zichtlijnen 

   

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 17 september 2015. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstuk) 

 

14. Ontwerpbestemmingsplan Oosteinderlaan 62c 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 september 2015 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 oktober 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


