
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 
Hillegom, gehouden op 9 februari 2022

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: De heer C.H. Langeveld
Leden: de R.M. Damo (GroenLinks), H. de Hoog (GroenLinks), S.E. Huizing (BBH), A. 

Kunst-Reekers (CDA), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), K.W. Scholtens (Bloeiend 
Hillegom), en de heren J. Bommel (VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 
J.J.R. Jansen (Co Jansen), J.S. Nederpelt (BBH) en R.I. Semrek (D66)

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

Aanwezig: burgemeester A. van Erk, wethouder A. de Jong en wethouder J.A. van Rijn 
en mevrouw Baauw en mevrouw Otsen,

1. Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur. 

2. Vaststellen van de agenda
De raadscommissie bespreekt hoe de commissie omgaat met agendapunt 8. 
De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

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

4. Vragenkwartier
De heer Semrek stelt vragen over de herinrichting van de Prinses Irenelaan. Deze vragen 
worden beantwoord door wethouder De Jong. 

5. Schriftelijke vragen
De bespreking van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over het 
manifest bedrijfsleven betere bereikbaarheid Bollenstreek wordt doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 24 februari.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Onderwerpen ter informatie

7. Agenderingsvoorstel HLTsamen: stand van zaken
Mevrouw Baauw, directeur van HLTsamen, informeert de raadscommissie over de stand 
van zaken na de evaluatie van HLTsamen uit 2019, de daarbij behorende aanbevelingen 
en de doorontwikkeling van HLTsamen in de toekomst. De raadscommissie stelt 
aanvullende vragen. 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

8. Participatiebeleid 
De voorzitter concludeert na de bespreking dat de raadscommissie unaniem adviseert het 
voorstel niet te behandelen tijdens de raad van 24 februari 2022.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:18 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 maart 2022.

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