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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 28 november 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Grimbergen  

Leden:  de dames D.A. Boonstra (BBH), C. Diepeveen (CDA), A.N. Dijkshoorn 
(Bloeiend Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 
M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.A. Noort (CDA), L.M.J. Pijnacker (VVD), 
J.M.R. Rippner (BBH), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. Bijl (D66), 
S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend 
Hillegom), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. 
Evers (BBH), C.H. Langeveld (CDA), B.H. Meijer (GroenLinks) en J. 
Zwaan (CDA) 

Secretaris: de heer M.W. Bosma, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de 

heren  A. de Jong, J.A. van Rijn en F.Q.A. van Trigt 

 

 

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. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

4. Presentatie Update proces woonvisie Hillegom 

De heer B. Klouwen van adviesbureau Companen houdt een presentatie over 

proces, opzet en thematiek van de komende Woonvisie. Wethouder De Jong en 

de heer Klouwen beantwoorden vragen van de commissieleden. 

 

5. Presentatie Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

Mevrouw M. Piepenbrink houdt een presentatie over de stand van zaken 

betreffende het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022, en schetst 

de ontwikkelingen rondom de energietransitie. Wethouder Hoekstra 

beantwoordt vragen van de commissieleden. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

6. Startnotitie ‘Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale 

 Energiestrategie Holland Rijnland’ 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

D66, GL bespreekstuk ambitie in startnotitie m.b.t. biomassa 

Overige fracties hamerstuk 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 12 december 2019.  

 

7. Evaluatie samenwerking met Stichting Cultuurbeleving Hillegom  

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

Alle fracties bespreekstuk meerjarige subsidieafspraak 

BBH bespreekstuk cijfermatige onderbouwing 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 12 december 2019. 

 

8. Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom 

 veilig’ 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 12 december 2019. 

 

9. Halfjaarcijfers en begrotingswijziging 2019-I ISD Bollenstreek 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 12 december 2019. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 januari 2020. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


