
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 
gemeente Hillegom, gehouden op 11 juni 2020

______________________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: J. Grimbergen 
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend 

Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), J.M.R. Rippner 
(BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de 
heren S. Bijl (D66), S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), M.A. 
Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), J. van Duffelen (BBH), D. van 
Egmond (GroenLinks), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. 
Langeveld (CDA), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. 
Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA) 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 commissie besluit op verzoek van de GroenLinks fractie agendapunt 7 
(Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst West-Holland) te 
behandelen als bespreekstuk 14a.
De raadscommissie stelt de agenda vast met inachtneming van deze wijziging.

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

4. Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Schriftelijke vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Van Egmond stelt 
aanvullende vragen over besluit Provincie Noord-Holland betreffende 
Duinpolderweg en over verkeersregime Hoofdstraat-midden. Deze worden 
beantwoord door respectievelijk wethouder De Jong en wethouder Van Rijn.

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

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

7. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Omgevingsdienst West-Holland
Dit agendapunt is verplaatst naar 14a.

8. Afvalstoffenverordening Hillegom 2020
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raad van 25 juni 2020.

Onderwerpen ter informatie

9. Vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 24 juni 2020
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De heer Van Egmond stelt vragen over agendering concept RES (Regionale 
Energie Strategie) en begrotingswijziging 2020. De heer Langeveld geeft 
aan dat het een verrassing was dat betreffende de RES alleen een 
presentatie zal plaatsvinden. Wethouder Hoekstra vult aan dat in het AB 
onder andere een overzicht wordt gepresenteerd van de ingebrachte 
wensen en bedenkingen. Hoe de besluitvorming van de concept RES zal 
plaatsvinden is nog in onderzoek, maar deze wordt niet vastgesteld in het 
AB. Wethouder De Jong geeft een toelichting op het proces rond de 
begrotingswijziging.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

10. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 RDOG HM
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als hamerstuk 
voor de raad van 25 juni 2020.

11. Zienswijze conceptbegroting 2021 RDOG HM
Wethouder Van Trigt zegt toe de raad te informeren wanneer het college 
geïnformeerd wordt door RDOG over voortgang van het programma 
RDOG2024.
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als hamerstuk 
voor de raad van 25 juni 2020.

12. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek
De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen.
Bespreekpunten:
GL: Het realistische gehalte van de begroting: beoordelen of gezien de nieuw 

gekregen informatie de nu voorgestelde begroting realistischer is dan de 
vorige.

D66: Het realistische gehalte van de begroting.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 25 juni 2020.

13. 1e Bestuursrapportage 2020 Hillegom 
De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen.
Wethouder De Jong zegt toe de nog niet beantwoorde technische vragen te 
beantwoorden voor de raad van 25 juni. Burgemeester Van Erk zegt toe de 
suggestie om het bewonerspanel te betrekken mee te geven aan de 
kwartiermaker van radio Bollenstreek Omroep.
Bloeiend Hillegom wil het voorstel bespreken in de raad, de overige fracties 
stellen voor het te agenderen als hamerstuk.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 
agenderen als hamerstuk voor de raad van 25 juni 2020.

14. Kadernota 2021 gemeente Hillegom
De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen.
Wethouder Van Trigt zegt toe de raad te informeren wat Welzijnskompas wil 
met het gehuurde pand voor het Ambachtenplein en wat dat bijdraagt aan het 
welzijnswerk.
Bespreekpunten:
BBH: Financiële keuzes; extra FTE’s jeugdwerker en BOA, extra kosten 

Welzijnskompas.
CDA: Financiële keuzes en amenderen besluitpunt 1.
Bloeiend Hillegom: Nieuw gekregen informatie bespreken in de fractie.
VVD: Onderzoeken of de begroting sluitend is te krijgen.
D66: Verschillende opties bekijken om uitgaven terug te brengen.
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GL: De gehoorde opmerkingen en antwoorden bespreken in de fractie.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als behandelstuk voor de raad van 25 juni 2020.

14a. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Omgevingsdienst West-Holland
Bespreekpunten:
GL: In de zienswijze meegeven dat een reële norm voor de kpi meldingsplicht 

energiebesparing door bedrijven moet worden vastgesteld.
Alle overige fracties willen dit bespreken in de fractie.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als bespreekstuk voor de raad van 25 juni 2020.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:40 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juli 2020.

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