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Conceptverslag van de openbare (digitale) vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 9 april 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen 

Leden:  de dames C. Diepeveen (CDA) en A.N. Dijkshoorn (Bloeiend 
Hillegom) en de heren S. Bijl (D66), J. Bommel (VVD), S. Boschma 
(D66), I.B. Buijck (VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), D. 
van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), 
C.H. Langeveld (CDA), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt 
(BBH), R.I. Semrek (D66) 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 

Tevens aanwezig: de dames A. van Outvorst (namens de Rekenkamercommissie 

Hillegom en Lisse) en P.M. Hulspas-Jordaan (griffier) 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.31 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast en besluit hiermee alle 

geagendeerde onderwerpen politiek te behandelen. 

  

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

3. (Her)benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 16 april 2020. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

4. Rekenkameronderzoek Effectiviteit startersbeleid Hillegom en Lisse 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 16 april 2020. 

 

5. (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning watertoren 

 Hillegom 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 16 april 2020. 

 

6. Erfpacht Elsbroek na 2036 

De fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks adviseren tot een bespreekstuk, 

de overige fracties tot een hamerstuk. Het bespreekpunt is de keuze voor 

eeuwigdurende of voortdurende erfpacht na 2036. De voorzitter concludeert dat 

de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekstuk voor de 

raad van 16 april 2020. 

 

7. Programma datagedreven sturing 

Wethouder Van Rijn zegt toe de raad jaarlijks met een rapportage over de 

voortgang te informeren. 
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De fracties van D66, GroenLinks en Bloeiend Hillegom adviseren tot een 

bespreekstuk, de overige fracties tot een hamerstuk. De bespreekpunten zijn de 

rol van de raad bij de ethische afwegingen in dit programma, de samenstelling van 

de klankbordgroep, meer inzicht in kosten en besparing en de noodzaak van 

aanwezigheid van de Functionaris Gegevensbescherming. De voorzitter 

concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 

bespreekstuk voor de raad van 16 april 2020. 

 

8. Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 16 april 2020. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2020. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


