
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 11 maart 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer C.H. Langeveld
Leden: de dames C. Diepeveen (CDA), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. 

Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. 
Bijl (D66), J. Bommel (VVD), I.B. Buijck (VVD) D. van Egmond (GroenLinks),  
P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), B.H. Meijer (GroenLinks), M. Roelofs 
(BBH), 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 stelt de agenda ongewijzigd vast.

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

Onderwerpen ter informatie

4. Adviesrecht van de Raad onder de Omgevingswet
Mevrouw Van der Eijk en mevrouw Van Hattum, beide juridisch medewerker ruimtelijke 
ordening bij HLTsamen, geven een presentatie over het adviesrecht van de raad onder 
de Omgevingswet. De commissie stelt aanvullende vragen over het adviesrecht. 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

5. Rapport rekenkamercommissie Planning & Control in Hillegom en Lisse 
(inclusief presentatie)
De heer Castenmiller, van onderzoeksbureau PBLQ, geeft een presentatie over de uitkomsten 
van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Planning & Control cyclus van 
gemeenten Hillegom en Lisse. De commissie bespreekt het raadsvoorstel. De raadscommissie 
adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 25 maart 2021. 

6. Stuurgroep Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek
De commissie spreekt over de verwachtingen van de fracties over de manier waarop de raad 
geïnformeerd zal worden door wethouder Hoekstra inzake de besprekingen en besluiten van 
de stuurgroep Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. De fractie van 
GroenLinks doet een voorstel voor afspraken hierover. De heer Van Egmond concludeert na 
de bespreking dat er geen meerderheid is voor dit voorstel. 

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 april 2021.

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

1


