Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom,
gehouden op 14 januari 2021
_______________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:
Aanwezig:

de heer J. Grimbergen
de dames A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend
Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 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), I.B. Buijck (VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), D. van
Egmond (GroenLinks), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), 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)
de heer G. van Dooren, adjunct-griffier
burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heren
A. de Jong en J.A. van Rijn

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
De heer Boots spreekt in over agendapunt 9 (Presentatie Energietransitie).

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de grote boten in de haven. Deze vragen worden
beantwoord door wethouder Van Rijn.
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over afval. Deze vragen worden beantwoord door wethouder
Van Rijn.
De heer Jansen stelt vragen over het locatieplan van het afvalbeleid. Deze vragen worden
beantwoord door wethouder van Rijn.
De heer Zwaan stelt vragen over cybercriminaliteit in Hillegom. Deze vragen worden
beantwoord door burgemeester Van Erk.

5.

Schriftelijke vragen
De commissie neemt kennis van de beantwoording van de (eerste) schriftelijke vragen over
de vestiging kringloopwinkel aan de Satellietbaan. Er zijn geen aanvullende vragen.

6.

Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
De heer Langeveld meldt dat Holland Rijnland het AB informatie heeft verstrekt over
mogelijke bezuinigingen. Hieruit blijkt dat er geen uitzicht is op minder uitgaven door
Holland Rijnland. De heer Langeveld stelt voor deze informatie met de raad te delen.
De heer Langeveld brengt een webinar over de strategische agenda Holland Rijnland
(Duin- en Bollenstreek) (d.d. 27 januari) onder de aandacht.

Onderwerpen ter informatie
7.

Presentatie Klimaatadaptatie
Mevrouw Merton, adviseur bij Nelen&Schuurman, geeft een presentatie over
klimaatadaptatie.

8.

Presentatie Kadernota 2022 Omgevingsdienst West-Holland
Mevrouw Krul, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH, geeft een
presentatie over de kadernota 2022 van de ODWH met de daarbij behorende
beleidsinhoudelijke uitgangspunten. Mevrouw Krul geeft ook een reactie op de motie
programmabegrotingen 2021-2024, verbonden partijen (aangenomen door de raad van
Hillegom op 5 november 2020).

9.

Presentatie Energietransitie
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Wethouder Hoekstra en de heer Veldhoven geven een presentatie over de tussenstand
van de Regionale Energie Strategie. Wethouder Hoekstra zegt toe voor het eind van
februari de opname van de webinar van Holland Rijnland van 10 november over de
Regionale Energietransitie voor inwoners uit de subregio Duin- en Bollenstreek breed
met de inwoners van Hillegom te delen en de raad te informeren over de wijze waarop
dit gebeurt.
Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken):
10.

Verantwoording voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
De commissie spreekt positief over de verantwoording van de voorzitter van de
veiligheidsregio. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 28 januari.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)
11.

Vaststellen ambtshalve gewijzigd bestemmingsplan Snippergroen
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 28 januari 2021.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 maart 2021.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter
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