Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom,
gehouden op 28 oktober 2021
_______________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:
Aanwezig:

de heer J. Grimbergen,
de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks),
S.E. Huizing (BBH), A. Kunst-Reekers (CDA), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de
heren 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), 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
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Schriftelijke vragen
De beantwoording van de vragen van de BBH inzake leerlingenvervoer Bollenstreek wordt
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 11 november.

6.

Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Onderwerpen ter informatie
7.

Presentatie Participatie
Mevrouw Otsen en de heer Ayeb geven een presentatie over een nieuw participatiebeleid en
de bijbehorende toolbox. De commissie stelt aanvullende vragen.

8.

Presentatie Dialoogsessie Mobiliteitsplan
De heer Koorn, van Bureau Kragten, geeft een presentatie over mogelijke
mobiliteitsmaatregelen voor het op te stellen mobiliteitsplan. De raadscommissie stelt
aanvullende vragen.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
9.

Verzoek Alliander tot versterking kapitaalstructuur
Na de bespreking adviseren de fracties van de BBH, Bloeiend Hillegom, het CDA, fractie Co
Jansen, D66 en de VVD om dit voorstel als hamerstuk te agenderen. De fractie van
GroenLinks adviseert om dit voorstel als bespreekstuk te agenderen. De voorzitter
concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor
de raad van 11 november 2021.
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10.

Uitstel invoering tarief voor huishoudelijk afval (diftar) tot 2023
Wethouder Van Rijn zegt toe, gedurende 2022, per kwartaal inzichtelijk te maken voor
inwoners wat de kosten voor hen waren geweest als diftar was ingevoerd.
Na de bespreking adviseren de fracties als volgt:
fractie
advies
BBH
Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk

bespreekpunten

CDA

Bespreekstuk





D66
Fractie Co Jansen

Bespreekstuk
Bespreekstuk




GroenLinks

Bespreekstuk




VVD

Bespreekstuk



Maatwerk
Tijdstip van invoeren diftar
De financiële prikkel die nodig is om de beoogde
doelen te behalen
Een mogelijk amendement
Amenderen om de inwoners die het goed doen te
belonen
Wel diftar invoeren
Maatwerk voor inwoners die hulp nodig hebben bij de
invoering van diftar
Maatwerk

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als
bespreekstuk voor de raad van 11 november 2021.
11.

Vaststellen ambitieniveau Klimaatadaptatie
Na de bespreking adviseren de fracties als volgt:
fractie
BBH
Bloeiend Hillegom
CDA
D66
Fractie Co Jansen
GroenLinks
VVD

advies
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk
Bespreekstuk

bespreekpunten

Afwachten van de amendementen

Afwachten van de amendementen


Actief plus



Ambitieniveau verhogen

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 11 november 2021.
Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)
12.

Controleplan jaarrekening 2021
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 11 november 2021.

13.

Toepassing coördinatieregeling woningbouwontwikkeling Vossepolder fase 6
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 11 november 2021.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:04 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter
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