Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de
gemeente Hillegom, gehouden op 2 juli 2020
______________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:
Aanwezig:

de heer C.H. Langeveld
de dames A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. HeemskerkRekké (Bloeiend Hillegom) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) 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.J.R. Jansen (Co Jansen), B.H.
Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I.
Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA) en J. Zwaan (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier
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 Heemskerk stelt vragen over de vestiging van een kringloopwinkel en
bouwontwikkelingen bij woonzorgcentrum Den Weeligenberg en op het terrein
van het Fordmuseum. Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra.

5.

Schriftelijke vragen
Er zijn nog geen antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen.

6.

Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Burgemeester Van Erk doet een mededeling over de vondst van
explosieven door magneetvissers en kondigt in verband hiermee een
raadsvoorstel voor de raad van 9 juli aan tot wijziging van de APV.

Onderwerpen ter informatie
7.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en lokale Energiestrategie
Hillegom
Wethouder Hoekstra en mevrouw Waterreus houden een presentatie en
beantwoorden vragen van commissieleden.

8.

Onderzoeksrapport ‘Toezicht & handhaving
Energiebesparingsplicht’ van de Rekenkamercommissie Wassenaar,
Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
De commissie bespreekt het rapport. Wethouder Hoekstra zegt toe
uitvoeringsrapportages van de ODWH met de raad te delen, maar zij weet
nog niet op welke termijn dit kan.
De voorzitter concludeert dat de commissie niet helemaal tevreden is over
de informatie vanuit de ODWH, maar dat de wethouder heeft toegezegd
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meer informatie te verstrekken. De heer van Egmond laat het hier
vooralsnog bij.
Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)
9.

Tweede verlenging looptijd overeenkomst accountantsdiensten
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raad van 9 juli 2020.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
10.

Programmarekening 2019
De commissie bespreekt de Programmarekening 2019. Alle fracties adviseren
het voorstel voor de raad als hamerstuk te agenderen.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 juli 2020.

11.

Woonprogramma Hillegom 2020-2024
De voorzitter meldt dat de heer Jansen op persoonlijke titel een zienswijze op
het woonprogramma heeft ingediend en daarom niet deelneemt aan de
behandeling in de commissie.
De commissie bespreekt het woonprogramma. Alle deelnemende fracties
adviseren het voorstel voor de raad als bespreekstuk te agenderen.
Alle fracties noemen als bespreekpunten:
- de minimale omvang van woningbouwprojecten waarvoor het
vereveningsfonds moet gaan gelden;
- een eventueel in te stellen gemeentelijk fonds voor sociale woningbouw;
- het maximale bedrag van de starterslening.
De fractie van GroenLinks voegt hieraan toe
- het percentage nieuwbouw in de sociale sector.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 9 juli 2020.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2020.

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter
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