
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 18 februari 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: mevrouw J.M.R. Rippner 
Leden: de dames A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren 
S. Bijl (D66), J. Bommel (VVD), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), 
J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. Langeveld (CDA), B.H. 
Meijer (GroenLinks), R.I. Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA) en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: de heer G. van Dooren, adjunct-griffier

Aanwezig: 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 besluit het voorstel Kredietaanvraag reconstructie Nieuweweg te 
behandelen als agendapunt 5a. De raadscommissie stelt, met inachtneming van de 
wijziging, de agenda vast.

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

4. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Wethouder Hoekstra heeft in de 
commissievergadering van 17 februari j.l., bij agenda punt vijf (schriftelijke vragen) een 
terugkoppeling gegeven van de eerste bijeenkomst van de stuurgroep 
mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 

Onderwerpen ter informatie

5. Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek
Wethouder Hoekstra en mevrouw Eringa, strategisch beleidsmedewerker ruimtelijke 
planvorming bij HLTsamen, geven samen een presentatie over de kernpunten van de 
Strategische Agenda Ruimte van Duin- en Bollenstreek. De commissie geeft aan gebruik 
te willen maken van het aanbod van Holland Rijnland, een presentatie te geven over de 
Regionale Omgevingsagenda. 

5a. Krediet beschikbaar stellen reconstructie Nieuweweg
Wethouder De Jong zegt toe de planning van de werkzaamheden, de belijning en 
bebording van de Nieuweweg in te vullen in overleg met de aanwonenden en aldaar 
gevestigde bedrijven. De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk 
te agenderen voor de raad van 4 maart.

6. Governance regime Holland Rijnland (dashboard)
De heer Van Egmond geeft een toelichting op het agenderingsvoorstel. De heer Van Erk 
geeft namens het college een toelichting op de collegebrief “Governance regime Holland 
Rijnland” van 8 december 2020. Na discussie concludeert de heer Van Egmond dat de 
vertegenwoordigers van een meerderheid in de raad niet willen vasthouden aan het 
verzoek om een dashboard voor Holland Rijnland. In het presidium zal verder worden 
gesproken over de verbonden partijen.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 maart 2021.
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drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter
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