Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente
Hillegom, gehouden op 30 september 2021
_______________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

C.H. Langeveld,
de dames D.A. Boonstra (BBH), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H.
de Hoog (GroenLinks), A. Kunst-Reekers (CDA), E.G. Pesschier (VVD), L.M.J.
Pijnacker (VVD) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren S. Bijl (D66), M.A.
Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond
(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen) en J.
Zwaan (CDA).
de heer J.G. van Dooren, adjunct-griffier

Aanwezig:

burgemeester A. van Erk, wethouders 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 raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het proces van de ontwikkeling van de accommodaties
bij SDO. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn. De heer Jansen stelt
vragen over de individuele studietoeslag voor jongeren met een beperking. Deze vragen
worden beantwoord door wethouder Van Rijn.

5.

Schriftelijke vragen
De beantwoording van de vragen van Bloeiend Hillegom, GroenLinks, D66 en fractie Co
Jansen inzake ontwerp Centrumplan Dunantstaete wordt doorgeschoven naar de
raadsvergadering van 14 oktober.

6.

Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
De heer Langeveld wijst de raadscommissie op de uitnodiging van gemeente
Haarlemmermeer voor een regionale radenbijeenkomst op 13 oktober over o.a. de
bereikbaarheid van de Bollenstreek.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
7.

Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland
Wethouder Van Rijn zegt toe dat als de governance van de serviceorganisatie Zorg Holland
Rijnland gewijzigd wordt deze wijzigingen aan de raad zullen worden voorgelegd. De
voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen
als hamerstuk voor de raad van 14 oktober 2021.

8.

Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg per 2023
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te
agenderen als hamerstuk voor de raad van 14 oktober 2021.

9.

Vereveningsfonds sociale woningbouw Hillegom
De commissie adviseert als volgt:

1

fractie
BBH
Bloeiend Hillegom

advies
Hamerstuk
Bespreekstuk

CDA
D66
Fractie Co Jansen

bespreekpunten



Beslissingsbevoegdheid aanpassen
Bij sloop-nieuwbouw toevoeging extra
woningen stimuleren vanuit het
vereveningsfonds

Hamerstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk




GroenLinks

Bespreekstuk



Misbruik ban de regeling voorkomen
Bij sloop-nieuwbouw toevoeging extra
woningen stimuleren vanuit het
vereveningsfonds
De governance en normen/gegronde redenen
voor afwijken
Misbruik van de regeling voorkomen

VVD

Hamerstuk



De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als
bespreekstuk voor de raad van 14 oktober 2021.
Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)
10.

Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 14 oktober 2021.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021.

Y.P.A. Hermans
griffier

A. van Erk
voorzitter

2

