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Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Hillegom, gehouden op 4 maart 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer C.H. Langeveld 

Leden:  de dames C. Diepeveen (CDA), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 
A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.P.G. Huibers 
(GroenLinks), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), 
M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. Bijl (D66), J. Bommel (VVD), S. 
Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. 
Evers (BBH), B.H. Meijer (GroenLinks), 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 en F.Q.A. van Trigt 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De D66 fractie stelt voor om het raadsvoorstel Wijziging APV in de 

commissievergadering te bespreken. Het voorstel wordt behandeld als 

bespreekstuk in plaats van hamerstuk. 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 vragen over de wijkindeling. Deze worden beantwoord 

door wethouder Hoekstra. 

 

5. Schriftelijke vragen 

Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

 Wethouder Hoekstra geeft een terugkoppeling van het themacafé Energie van 

Holland Rijnland van 19 februari. Er wordt door Holland Rijnland een extra 

avond belegd, en wel een bijzondere vergadering van het AB Holland Rijnland 

op 18 maart waar alle raads- en commissieleden voor zijn uitgenodigd. 

  

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

7. Wijziging APV 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 19 maart 2020. 

 

8. Advisering AB-leden Holland Rijnland voor vergadering AB van 18 maart 

2020 

Het vooroverleg voor deze vergadering is geschrapt omdat de vergadering geheel 

wordt gebruikt voor bespreking van de concept RES. De voorzitter roept alle raads- 

en commissieleden op om gebruik te maken van de uitnodiging voor deze 

vergadering. 
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9. Vaststellen bestemmingsplan ‘IKC Weerlaan, Hillegom’ 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

De fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en D66 adviseren tot een 

bespreekstuk, de overige fracties tot een hamerstuk. Het bespreekpunt is de 

grootte van het bouwvak.  

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 19 maart 2020. 

 

10. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Hillegom 

Wethouder Hoekstra zegt toe de door de D66 fractie gestelde technische vragen 

betreffende de terugverdientijd schriftelijk te beantwoorden. 

Wethouder Hoekstra zegt toe de vraag van D66 betreffende de historische vloer 

van de Kulturele Raad schriftelijk te beantwoorden. 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

Alle fracties adviseren tot een bespreekstuk, met als bespreekpunt de financiering 

en het mogelijk opknippen van het voorstel in aparte raadsvoorstellen. 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 19 maart 2020. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:56 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2020. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


