
 

1 

Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 4 juli 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

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), J.A. Noort (CDA),  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), I.B. Buijck 

(VVD), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen 

(BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom, vanaf punt 5), C.H. Langeveld 

(CDA), M. Roelofs (BBH) en J. Zwaan (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

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

F.Q.A. van Trigt  

 

Afwezig: de heren J.S. Nederpelt (BBH) en J. van Duffelen (BBH) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 17:00 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad 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. Programmarekening 2018 (oordeelvorming) 

De raad bespreekt de Programmarekening 2018 oordeelvormend. 

De raad besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 11 juli. 

Alleen de fractie van GroenLinks vindt het een bespreekstuk. 

 

6. Algemene beschouwingen van de raadsfracties bij de Kadernota 2020 

De fractievoorzitters spreken hun algemene beschouwingen uit. 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 18:26 uur. 

 

De voorzitter heropent de vergadering om 19:30 uur. 

 

 

7. Raadsdiscussie over de algemene beschouwingen 

De raad bespreekt enkele onderwerpen die zijn genoemd in de algemene 

beschouwingen. Dit zijn achtereenvolgens: 

a. Inwonersonderzoek mb.t. knalvuurwerk en vuurpijlen  

b. Dekking voor de financiële tekorten 

c. De Duinpolderweg 

d. Mogelijkheid woningen en bedrijventerrein aan de Pastoorslaan 

e. Dualisme in het gemeentebestuur 

f. Kinderen die langer dan drie maanden niet naar school gaan (thuiszitters) 

g. De oplopende kosten van gemeenschappelijke regelingen 

h. Verbinding van station Hillegom met Keukenhof 



 

2 

i. De energietransitie 

j. Parkeren bij het station 

k. Nieuw beleid in relatie tot het sluitend maken van de begroting 

l. Veilige fietsroute Pastoorslaan en fietsendiefstal bij het station 

m. Plein 28 (voorheen Pluspunt) 

 

 

8. Reactie van het college op de algemene beschouwingen 

Wethouder De Jong gaat achtereenvolgens in op de onderwerpen: 

a. Financiën 

b. Duinpolderweg 

c. Wonen 

 

Wethouder Van Trigt gaat achtereenvolgens in op de onderwerpen: 

d. Jeugdbeleid en thuiszitters 

e. Seniorenbeleid en Plein 28 

f. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

 

Wethouder Van Rijn gaat achtereenvolgens in op de onderwerpen: 

g. Het budget voor de OV-concessie 

h. Verbinding van station Hillegom met Keukenhof 

i. Parkeren bij het station 

j. Veilige fietsroutes Wilhelminalaan en Pastoorslaan 

k. Samenwerking met ondernemers op het terrein van toerisme 

l. Mogelijkheid bedrijventerrein aan de Pastoorslaan 

m. Evaluatie van het Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) en het vervolg 

n. De gemeentewerf en het milieustation 

 

Wethouder Hoekstra gaat achtereenvolgens in op de onderwerpen: 

o. Duurzaamheid en energietransitie 

p. Omgevingsvisie en –plan 

 

Burgemeester Van Erk gaat achtereenvolgens in op de onderwerpen: 

q. Social Return on Investment (SROI) 

r. De verdeling van de ambtelijke capaciteit over Hillegom, Lisse en Teylingen 

s. Veiligheid 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:58 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2019. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 


