
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 
Hillegom, gehouden op 25 november 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: Mevrouw J.M.R. Rippner,
Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 

S.E. Huizing (BBH), A. Kunst-Reekers (CDA), L.M.J. Pijnacker (VVD), A.M. 
Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren S. Bijl (D66), S. Boschma (D66), J. van 
Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), J. Grimbergen (BBH), J.J.R. 
Jansen (Co Jansen), R.I. Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA), D.J.G. Warmerdam 
(VVD) en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: de heer G. van Dooren, adjunct-griffier

Aanwezig: burgemeester A. van Erk en wethouder 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.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

4. Rekenkamerrapport Schulddienstverlening in Hillegom en Lisse (aanbevelingen
Mevrouw De Boer, van onderzoeksbureau BMC, en de heer Van der Velde, voorzitter van de 
rekenkamercommissie nemen deel aan het debat. De voorzitter concludeert na de 
bespreking dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerstuk voor de raad van 9 december 2021.

5. Schuldhulpverlening 2022-2025
Wethouder van Rijn zegt toe de evaluatie van het schuldhulpverleningsbeleid door middel 
van een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Na de bespreking adviseert de 
raadscommissie als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Hamerstuk
CDA Hamerstuk
D66 Hamerstuk
Fractie Co Jansen Bespreekstuk  Nadere kaders stellen

 Het door de RKC voorgestelde proces volgen
GroenLinks Bespreekstuk  Nadere kaders stellen

 Het door de RKC voorgestelde proces volgen
VVD Hamerstuk

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 9 december 2021.

6. Verlenging samenwerking Economic Board Duin- en Bollenstreek
De voorzitter concludeert na de bespreking dat de raadscommissie unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 december 2021.

7. Nieuwe Wet Inburgering 
De voorzitter concludeert na de bespreking dat de raadscommissie unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 december 2021.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:11 uur. 
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk 
griffier voorzitter
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