
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 8 april 2021

_______________________________________________________________________________

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

Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 
L.M.J. Pijnacker (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), 
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), (BBH), 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 stelt de agenda ongewijzigd vast.

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

4. Vragenkwartier
De heer Buijck stelt vragen over het afwijken van het locatieplan bij het plaatsten van 
restafvalcontainers. De vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn. 
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over de verkeersveiligheid bij de oversteek uit de wijk 
Vossepolder. Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het pand Sandwyck aan de Wilhelminalaan. Deze 
worden beantwoord door wethouder Hoekstra. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de verkeersveiligheid op de Wilhelminalaan. Deze 
worden beantwoord door wethouder Hoekstra. 
De heer Semrek stelt vragen over de voortgang van de energiecoöperatie. De vragen worden 
beantwoord door wethouder Hoekstra. De wethouder zegt toe de raad te informeren over de 
voortgang van de energiecoöperatie. 
De heer Semrek stelt vragen over het vierde coronasteunpakket, specifiek over het bedrag dat 
is gereserveerd voor de jeugd. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn. De 
wethouder zegt toe de raad te informeren over de wijze waarop het geld voor de jeugd uit het 
vierde coronasteunpakket wordt besteed. 

5. Schriftelijke vragen
De commissie neemt kennis van de beantwoording van de schriftelijke vragen over het 
stopzetten van het projectplan Sport- en Ontmoetingspark Zanderij. De heer Van Egmond 
geeft een korte reactie op de beantwoording. Wethouder Hoekstra reageert hier op.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
De heer Jansen, voorzitter van de werkgeverscommissie, meldt de raadscommissie dat 
de vacature van griffier vervuld is. De aanwijzing van mevr. Y. Hermans als griffier staat 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2021. 

Onderwerpen ter informatie
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7. Presentaties Ruimte en Mobiliteit Holland Rijnland
De heer Voorbij, senior adviseur mobiliteit bij Holland Rijnland, geeft een presentatie 
over de Regionale Strategie Mobiliteit waar Holland Rijnland aan werkt. Mevrouw 
Ligthart, strategisch programmamanager economie en leefomgeving bij Holland 
Rijnland, geeft een presentatie over de Regionale Omgevingsagenda waar Holland 
Rijnland momenteel aan werkt. Na afloop van de presentaties beantwoorden zij vragen 
van de commissieleden.

8. RES 1.0 Hillegom
De heer Veldhoven, strategisch adviseur bij HLTsamen, geeft een presentatie over de 
RES 1.0. De commissie stelt vragen. Deze worden beantwoord door de heer Veldhoven 
en wethouder Hoekstra.

9. Presentatie Stand van zaken ontwikkeling Gemeenschappelijke regeling Kust-, 
Duin- & Bollenstreek (Gr KDB)
De heer Knoop, directeur van de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek en mevrouw Wiegers, projectleider integratie Maregroep en het Servicepunt 
Werk, geven een presentatie over de aanleiding, de aanpak en de stand van zaken van 
de integratie tussen de Maregroep en het Servicepunt Werk. De commissie stelt vragen. 
Deze worden beantwoord door de heer Knoop.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

10. Verordening beslistermijn ISD Bollenstreek 2021, Addendum beleid 
Schuldhulpverlening en verlenging looptijd beleidsplan
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 22 april 2021.

11. Verantwoording fractiebudgetten
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 22 april 2021.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:11 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2021.

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

2


