
Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 17 september 2020

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 

A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), L.M.J. Pijnacker (VVD), 
J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en 
de heren S. Boschma (D66, tot punt 2a), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen 
(BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), 
J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt (BBH), R.I. 
Semrek (D66, vanaf punt 2a), F.R. Vrijburg (CDA) en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: mevrouw M.G.J. Veeger, plv griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.J. Hoekstra, de heren A. de Jong, J.A. van Rijn en F.Q.A. van Trigt 

Afwezig: de heer M. Roelofs (BBH)

1. Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. 
Door loting wordt mevrouw Dijkshoorn aangewezen als eerst stemmend lid. 

2. Vaststellen van de agenda
De raad voegt agendapunt 11a toe ter behandeling van de motie onveilige 
spoorwegovergang Frederikslaan. De raad voegt agendapunt 11b toe ter behandeling van 
de motie reconstructie Nieuweweg. De raad stelt de agenda met inachtneming van de 
wijzigingen vast.

2a. Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid
De Commissie onderzoek geloofsbrief verklaart dat zij de stukken in orde heeft bevonden.
De raad besluit de heer R.I. Semrek toe te laten als lid van de raad.
De heer Semrek legt de verklaring en belofte af.

2b. Afscheid raadslid S. Boschma
De raad neemt afscheid van de heer Boschma als raadslid. De voorzitter en mevrouw 
Heemskerk spreken de heer Boschma toe. De heer Boschma spreekt een slotwoord.

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heer Verhagen spreekt in over agendapunt 11 (Uitvoeringsprogramma spelen en sporten 
buitenruimte 2020).

4. Vragenkwartier
De heren Jansen en Langeveld stellen vragen over de spoorwegovergang Frederikslaan. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Rijn. De wethouder zegt toe de raad te informeren 
over de uitkomst van de gesprekken met o.a. ProRail en het ministerie van V&W. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de boten in de haven van Hillegom. Deze worden 
beantwoord door wethouder van Rijn. 
De heer Van Egmond stelt vragen over het Project Mobiliteitsplan Hillegom. Deze vragen 
worden beantwoord door wethouder Hoekstra. 
De heer Jansen stelt vragen over de toegangstrap naar de Ringoevers. Deze vragen worden 
beantwoord door wethouder De Jong.

1



5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 2 juli 2020 en van de 
openbare en besloten raadsvergadering van 9 juli 2020
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

De raad actualiseert de actielijst. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van het 
onderzoek m.b.t. het JAVA gebouw in het vierde kwartaal van 2020, in plaats van het derde 
kwartaal.

De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende toezeggingen blijft 
ongewijzigd.

6. Ingekomen stukken
De heer Van Erk zegt toe de raad te informeren over de uitkomst van de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor 12 migrantenlogies aan de Weeresteinstraat. Wethouder Van Rijn 
zegt toe de raad te informeren over de manier waarop het college van Hillegom zal reageren 
op het ontwerpprogramma van eisen dat door de provincie is voorgelegd m.b.t. de OV-
aanbesteding, of dit in regionaal verband zal gebeuren en hoe de raad hierover geïnformeerd 
zal worden. De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

7. Schriftelijk gestelde vragen
De schriftelijke vragen van de VVD over de integrale toegang en de steigers bij de 
Ringoevers zijn nog niet beantwoord. De termijn hiervoor loopt tot 9 oktober. 

8. Hamerstukken:
8a. Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2020 HLTsamen

De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8b. Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Hillegom
De heer Jansen legt een stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8c. Verordening individuele inkomenstoeslag ISD Bollenstreek 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8d. Grondexploitatie Vossepolder 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8e. Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020
De heer Jansen legt een stemverklaring af.
De raad besluit volgens voorstel. De fracties van CDA, BBH, VVD, Bloeiend Hillegom, 
GroenLinks en D66 zijn vóór. De fractie Co Jansen is tegen.

8f. Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8g. Projectbudget Project entree N207/N208 Hillegom – Lisse
De heren Jansen en Van Egmond leggen een stemverklaring af. 
De raad besluit volgens voorstel. De fracties van CDA, BBH,VVD, Bloeiend Hillegom, Co 
Jansen en D66 zijn vóór. De fractie van GroenLinks is tegen.

8h. Onderwijskansenbeleid 2020-2023
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9. Wijziging tijdbestedingsnorm wethouder en aanwijzing (plv) lid algemeen bestuur 
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Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
De raad benoemt unaniem mevrouw C.J. Hoekstra tot voltijdwethouder. De raad wijst de heer 
J.A. van Rijn aan als lid van het algemeen bestuur van de Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en mevrouw C.J. Hoekstra als plaatsvervangend 
lid.

10. Benoeming burgerlid
De fractie van D66 heeft de heer S. Boschma voorgedragen als burgerlid en de fractie van 
GroenLinks heeft mevrouw H. de Hoog-Ferwerda voorgedragen. De raad besluit unaniem de 
leden te benoemen. Mevrouw De Hoog en de heer Boschma leggen de verklaring en belofte 
af.

11. Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020
Mevrouw Pijnacker dient namens de fracties van VVD, GroenLinks en Co Jansen een motie in 
(zie bijlage). Na de discussie verwerpt de raad de motie. De fracties van CDA en BBH zijn 
tegen. De overige fracties zijn voor.
De raad besluit volgens voorstel. De fracties van GroenLinks, D66 en Co Jansen zijn tegen. De 
overige fracties zijn voor. 

11a. Motie Onveilige spoorwegovergang Frederikslaan
De heer Jansen dient namens de fractie Co Jansen een motie in (zie bijlage). Wethouder Van 
Rijn zegt toe de problematiek rond onveilige spoorwegovergangen aan te kaarten bij 
omliggende gemeenten en relevante partijen. Na beraadslaging verwerpt de raad de motie. 
Alleen de fractie Co Jansen is voor. 

11b. Motie Reconstructie Nieuweweg
Wethouder Van Rijn zegt toe het gesprek aan te gaan met de inwoners van de Nieuweweg 
over de plaatsing van verkeersdrempels. Ambtelijk zal gekeken worden of 14 drempels echt 
noodzakelijk zijn. Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, VVD, 
D66 en GroenLinks een motie in (zie bijlage). Na beraadslaging verwerpt de raad de motie. 
De fracties van CDA en BBH zijn tegen. De overige fracties zijn voor.

12. Afscheid wethouder van Trigt
De raad neemt afscheid van wethouder Van Trigt die op 7 oktober als burgemeester beëdigd 
zal worden in Zoeterwoude. De voorzitter, mevrouw Heemskerk en de heer Langeveld 
spreken de heer Van Trigt toe. De heer Van Trigt spreekt een slotwoord.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:21 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2020.

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

MOTIE 1 (verworpen)
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020
Ingediend door de fracties van VVD, GroenLinks en Co Jansen.

Tekst motie
De raad, 
overwegende dat
- het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 is vastgesteld,
- de hiervoor gevolgde inspraakprocedure en het bijbehorende eindverslag zijn vastgesteld,
- hieruit blijkt dat er onder de inwoners geen groot draagvlak is voor de in het 

Uitvoeringsprogramma gestelde kaders voor de herinrichting van speel- en 
sportvoorzieningen; dit betreft met name het laten vervallen van 22 kleinere speelplaatsen,

- in het betreffende raadsvoorstel een kanttekening wordt gemaakt met daarin de 
verwachting dat direct omwonenden teleurgesteld zullen reageren op de verwijdering van 
speelplekken,

- het gemeentelijk beleid is om een meer wijkgerichte aanpak te hanteren,
van mening dat
- het beleid inzake speel- en sportvoorzieningen en de uitvoering hiervan bij uitstek een 

onderwerp is dat vraagt om een wijkgericht aanpak,
- inwoners mogen verwachten dat hun inspraak herkenbaar terug te zien is in het door de 

gemeente vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan,
- het nieuwe aanbod van sport- en speelplaatsen zoveel als mogelijk moet aansluiten bij de 

behoeften van de gehele doelgroep, d.w.z. alle leeftijdscategorieën daarin,
- er een zo breed mogelijk draagvlak in de doelgroep moet zijn voor de door te voeren, 
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 

wijkgericht te doen in nauw overleg met de inwoners,
- hierbij te zorgen voor voldoende draagvlak bij de inwoners van de wijk en voldoende 

speelvoorzieningen voor alle leeftijdsgroepen
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE 2 (verworpen)
Onderwerp: Onveilige spoorwegovergang Frederikslaan
Ingediend door de fractie Co Jansen

Tekst motie
De raad, 
overwegende dat
- iedere onbeveiligde spoorwegovergang een risico is om in botsing te komen met het 

treinverkeer,
- dit gevaar er voor iedereen is of je nu in de trein reist, aan het spoor werkt of gebruik maakt 

van een kruisende passage, 
- ieder ongeval (ongeacht oorzaak) er een teveel is,
- dit risico zo spoedig mogelijk beëindigd zou moeten worden voor het welzijn van iedereen,
- deze beveiliging op vele manieren kan geschieden in overleg tussen overheden, ProRail en 

gebruikers of gebruikersvertegenwoordiging,
- GEEN beveiliging in ieder geval GEEN optie is,
van mening dat
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- de raad het in haar gestelde vertrouwen van kiezers kan representeren door colleges en 
overige raden in Nederland op te roepen zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan alles 
wat er nodig is, om alle spoorwegkruisingen in Nederland veilig te maken,

gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- bij alle eerst mogelijke gelegenheden, op alle relevante podia, het beëindigen van 

onbeveiligde spoorwegkruisingen bespreekbaar te maken, 
- waar reeds besprekingen lopen deze zo snel mogelijk af te ronden, zodat deze kruisingen zo 

spoedig mogelijk veilig worden,
- de raad te informeren uiterlijk na een kwartaal wat de vorderingen en/of bekende resultaten 

zijn van deze oproep
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE 3 (verworpen)
Onderwerp: Reconstructie Nieuweweg
Ingediend door de fracties van Bloeiend Hillegom, VVD, GroenLinks en D66

Tekst motie
De raad, 
overwegende dat
- de gemeente Hillegom de Nieuweweg wil herinrichten en hiertoe de voorbereidingen treft;
- een deel van de belanghebbende bewoners en ondernemers is geïnformeerd en in de 

gelegenheid is gesteld te reageren op het door de gemeente voorgelegde ontwerp;
- een deel van hen niet is geïnformeerd en in de gelegenheid is gesteld te reageren;
- de bewoners en ondernemers zich in meerderheid niet gehoord voelen,
 van mening dat
- in het door het college vastgestelde ontwerp voor de weg onvoldoende rekening is 

gehouden met het speciale karakter en gebruik van de weg en met de hiermee 
samenhangende wensen en bedenkingen van bewoners en ondernemers;

- het van belang is dat voor plannen als deze voldoende draagvlak is bij bewoners en 
ondernemers;

- dit des te meer geldt voor deze weg die van groot belang is voor de aanliggende bedrijven;
- binnen de bestaande kaders voldoende mogelijkheden zijn om voor deze weg tot een 

maatwerkoplossing te komen die past bij het karakter en gebruik van deze weg en 
voldoende tegemoet komt aan de wensen en bedenkingen van de bewoners en 
ondernemers,

gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- voor de reconstructie van de Nieuweweg maatwerk toe te passen, rekening houdend met 

het speciale karakter en gebruik van de weg en de wensen en bedenkingen van de 
bewoners en ondernemers;

- hiertoe in dialoog te gaan met de belanghebbende bewoners en ondernemers;
- hierbij creatief gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden zoals het 

afsluiten van de weg met uitzondering van bestemmingsverkeer en/of het toepassen van 
speciale drempels die geen hinder opleveren voor landbouwvoertuigen en/of door het 
aanpassen van navigatiesystemen;

- aldus te komen tot een inrichting die voldoet aan de veiligheidseisen en voldoende 
draagvlak heeft bij de bewoners en ondernemers

en gaat over tot de orde van de dag.
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