Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente
Hillegom, gehouden op 29 september 2021
_______________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:
Aanwezig:

mevrouw J. Rippner,
de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom) en M.T.B.M. de Wit (BBH)
en de heren S. Bijl (D66), J. Bommel (VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend
Hillegom), D. van Egmond (GroenLinks), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co
Jansen), C.H. Langeveld (CDA), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH),
F.R. Vrijburg (CDA) en J. Zwaan (CDA)
de heer G. van Dooren, adjunct-griffier
burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heren
A. de Jong en J.A. van Rijn

1.

Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.

2.

Vaststellen van de agenda
De heren Jansen en Van Egmond stellen voor om agendapunt 8 (Vaststellen beleidsvisie
laadinfrastructuur Hillegom) als bespreekstuk te agenderen. De heer Van Egmond benoemt
als bespreekpunten bij dit raadsvoorstel: de communicatie, het budget en de verlengde
private aansluiting. De raadscommissie stelt de agenda conform dit voorstel gewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heer De Jong spreekt in over agendapunt 6 (Burgerinitiatief Co2 prestatieladder).

Onderwerpen ter informatie
4.

Presentatie Schetsontwerp park Rozendaal
Mevrouw Van Dijk, van Bureau Sport en Ruimte, wethouder De Jong en de heer
Lommerse, projectleider vanuit HLTsamen, informeren de raadscommissie over de
voortgang, de planning en de participatie van het project park Rozendaal. De commissie
stelt aanvullende vragen. Deze vragen worden beantwoord door mevrouw Van Dijk, de
heer Lommerse en wethouder De Jong.

5.

Presentatie Omroep BO over toekomst
Portefeuillehouder Van Erk geeft een toelichting op de presentatie. Hij geeft aan waarom
er geen raadsvoorstel naar de raad komt m.b.t Omroep BO. De heren Zandberg en
Vente van Omroep BO informeren de raadscommissie over de toekomstplannen van
Omroep BO. De commissie stelt aanvullende vragen. Deze vragen worden beantwoord
door de heren Zandberg en Vente.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
6.

Burgerinitiatief CO2 prestatieladder
De commissie wordt gevraagd of het advies van HLTsamen inzake het burgerinitiatief Co2
prestatieladder voldoet voor de behandeling van het burgerinitiatief tijdens de
raadsvergadering van 14 oktober. De voorzitter concludeert dat de fracties unaniem het
advies van HLTsamen voldoende bevinden voor de behandeling tijdens de raadsvergadering
van 14 oktober 2021.
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7.

Transitievisie Warmte 1.0
Na de bespreking van de Transitievisie Warmte 1.0 adviseren de fracties van de BBH,
Bloeiend Hillegom, CDA en de VVD om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 14 oktober. De fracties van D66, fractie Co Jansen en GroenLinks adviseren om het
raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 14 oktober. Als
bespreekpunten worden genoemd: biomassa (uitgangspunt B.5.D) en maximale isolatie. De
voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als
bespreekstuk voor de raad van 14 oktober 2021.

8.

Vaststellen beleidsvisie laadinfrastructuur Hillegom
Na de bespreking van de beleidsvisie laadinfrastructuur Hillegom adviseren de fracties
van de BBH, Bloeiend Hillegom, CDA, D66 en het VVD om het voorstel als hamerstuk te
agenderen voor de raad van 14 oktober. De fracties van GroenLinks en Co Jansen adviseren
om het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 14 oktober. Als
bespreekpunten worden genoemd: de communicatie. De voorzitter concludeert dat de
raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekstuk voor de raad van 14
oktober 2021.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021.

Y.P.A. Hermans
griffier

A. van Erk
voorzitter
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