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Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Hillegom, gehouden op 9 januari 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Grimbergen  

Leden:  de dames C. Diepeveen (CDA), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 
A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.P.G. Huibers 
(GroenLinks), J.A. Noort (CDA), L.M.J. Pijnacker (VVD), J.M.R. Rippner 
(BBH), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. Bijl (D66), J. Bommel 
(VVD), S. Boschma (D66), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers 
(BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), B.H. 
Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH) 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 

 

 

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 Pijnacker stelt vragen over de consequenties van het minder aantal 

leerlingen waarvoor het IKC nu gebouwd gaat worden. Deze worden door 

wethouder Van Trigt beantwoord. Mevrouw Heemskerk stelt aanvullende vragen die 

beantwoord worden door de wethouder. 

De heer Van Egmond stelt vragen over Motie Noordwijk inzake sociaal domein. 

Deze worden door wethouder Van Trigt beantwoord. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de mogelijke aankoop pand hoek 

Molenstraat/Kerkplein ten behoeve van KBO. Deze worden door wethouder Van 

Trigt beantwoord. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de jeu-de-boules winterbanen in de 

sportschool en aankoop en sloop van panden aan het Henri Dunantplein. Deze 

worden door wethouder De Jong beantwoord. 

De heer Van Egmond stelt vragen over de stuurgroep Duinpolderweg. Deze worden 

door wethouder De Jong beantwoord. 

De heer Van Egmond stelt vragen over de draagvlakmeting verlenging BIZ. Deze 

worden door wethouder Van Rijn beantwoord. 

De heer Van Egmond stelt vragen over uitvoering van de aangenomen motie 

verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof. Deze worden door 

wethouder Van Rijn beantwoord. 

De heer Van Egmond stelt vragen over gebruik van plastic wegwerpmateriaal bij 

evenementen. Deze worden door wethouder Van Rijn beantwoord. 

 

5. Schriftelijke vragen 

Voor de vragen van de VVD over politie-inzet loopt de beantwoordingtermijn nog. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 
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 Wethouder Hoekstra meldt de commissie dat de gemeente een subsidie 

toegekend heeft gekregen voor reductie energiegebruik door kleine 

energiebesparende maatregelen bij grondgebonden woningen. 

   

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Presentatie stand van zaken PAS- en PFAS-problematiek 

 Mevrouw S. van der Laan van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) geeft 

een presentatie over de PAS-problematiek, en de heer A. Heins (ODWH) over de 

PFAS-problematiek. Vragen over de PAS- en PFAS-problematiek worden door 

beiden beantwoord. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Kortingsregeling afkoop erfpacht Elsbroek 

 

De fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks achten het voorstel niet rijp voor 

politieke behandeling omdat zekerheid voor de lange termijn niet wordt gegeven 

terwijl daar door de raad vorig jaar wel om gevraagd is. De overige fracties vinden 

wel dat het voorstel nu politiek kan worden behandeld. De raadscommissie besluit 

het voorstel politiek te behandelen. 

 

De fracties van VVD en BBH stellen voor het voorstel als hamerstuk te behandelen. 

De overige fracties willen het voorstel bespreken in de raad. Bespreekpunt is de 

zekerheid voor erfpachters voor de lange termijn. De voorzitter concludeert dat de 

raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekstuk voor de raad 

van 23 januari 2020. 

 

9. Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 2020-2023 

 

Vragen worden beantwoord door burgemeester Van Erk en mevrouw L. Weber van 

VRHM. De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 23 januari 2020. 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. Vaststelling bestemmingsplan Jozefpark Hillegom 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 23 januari 2020. 

 

11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Frederikslaan 20, Hillegom’ 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 23 januari 2020. 

 

12. Zienswijze op 2
e

 begrotingswijziging 2019 en 1
e

 begrotingswijziging 2020 

 Omgevingsdienst West-Holland 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 23 januari 2020. 

 

13. 11
e

 wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 



 

3 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 23 januari 2020. 

 

14. 1
e

 wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 23 januari 2020. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:31 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 februari 2020. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


