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Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Hillegom, gehouden op 6 februari 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J.J.R. Jansen 

Leden:  de dames D.A. Boonstra (BBH), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 
Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. 
Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren S. Bijl (D66), I.B. Buijck (VVD), 
M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), J. van Duffelen (BBH), F.J.M. 
Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), C.H. Langeveld (CDA), B.H. Meijer 
(GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek 
(D66) en J. Zwaan (CDA) 

Secretaris: de heer M.W. Bosma, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  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 GroenLinks fractie brengt het verzoek in om het Agenderingsvoorstel Plan van 

Aanpak Energietransitie Hillegom in de commissievergadering te behandelen. De 

raadscommissie besluit met 6 stemmen voor (GroenLinks, Bloeiend Hillegom en 

D66) en 5 stemmen tegen (VVD, BBH en CDA) dit agendapunt toe te voegen als 

agendapunt 9a. De raadscommissie stelt de agenda met inachtneming hiervan 

vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt een vraag over gebruik van enkele Hillegomse wegen 

door touringcarchauffeurs in de periode dat de Keukenhof weer open is. Deze 

wordt beantwoord door wethouder Van Rijn. 

Mevrouw  Heemskerk stelt vragen over de raadsinformatiebrief wijkindeling 

gemeente Hillegom. Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra. 

 

5. Schriftelijke vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Wethouder Hoekstra meldt dat in het themacafé van Holland Rijnland op 

19 februari veel informatie volgt over het concept RES. De raad krijgt een 

uitnodiging voor een informele technische avond (benen-op-tafel-overleg) over 

dit onderwerp na 19 februari. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Ontwikkelingen multifunctioneel gebouw Solution en ambulant 

 jongerenwerk 

 Mevrouw J. Aandewiel en de heren R. Grimbergen en S. Oulhadj van 

Welzijnskwartier geven een presentatie over de ontwikkelingen rond het 

multifunctioneel gebouw Solution. Mevrouw Aandewiel, de heren Grimbergen 

en Oulhadj en wethouder Van Trigt beantwoorden vragen van de commissie. 
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

8. Evaluatie ‘Samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom’ 

 

 Wethouder Hoekstra doet de toezegging de planning van de toekomstige 

wijkavonden in het licht van de nieuwe wijkindeling te bekijken en terug te 

koppelen naar de raad. 

 Wethouder Hoekstra doet de toezegging de verslagen van bewonersavonden 

ter informatie te delen met de raad. 

 In de evaluatie wordt de aanbeveling gedaan om 3 maanden na een 

wijkbezoek een nieuwsbrief te versturen met de stand van zaken en 

opsomming van eventueel nog openstaande punten. Wethouder Hoekstra doet, 

gezien het belang dat de commissie hieraan hecht, de toezegging deze 

aanbeveling gestand te doen, en zal dit terugkoppelen aan de raad. 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel als informatief stuk te zien en nu 

de wethouder toezeggingen heeft gedaan verdere behandeling in de raad niet 

nodig te vinden. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het 

voorstel niet te behandelen in de raad van 20 februari 2020. 

 

 

9. Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 

 

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 20 februari 2020. 

 

 

9a. Plan van Aanpak Energietransitie Hillegom 

 

Wethouder Hoekstra heeft bij agendapunt 6 (korte mededelingen) een informatieve 

avond aangekondigd na het themacafé van Holland Rijnland. 

 

De raadscommissie besluit unaniem dat het voorstel nu voldoende is behandeld. 

 

 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken) 

 

10. Privacyreglement gemeenteraad Hillegom 2020 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 20 februari 2020. 

 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2020. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


