
Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 29 oktober 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 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), M. Roelofs (BBH), 
R.I. Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA) en J. Zwaan (CDA)

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

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

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
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over vestiging van een kringloopwinkel aan de Satellietbaan. 
Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra.

5. 2e Bestuursrapportage 2020 (oordeelvorming)
De raad bespreekt de 2e Bestuursrapportage oordeelvormend.
De raad besluit unaniem het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering 
van 5 november.

6. Algemene beschouwingen van de raadsfracties bij de Programmabegroting 
2021-2024
De fractievoorzitters spreken hun algemene beschouwingen uit.

De voorzitter schorst de vergadering om 18:37 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 19:40 uur.

7. Raadsdiscussie over de algemene beschouwingen
De raad bespreekt enkele onderwerpen die zijn genoemd in de algemene beschouwingen. Na 
de bespreking door de raad van elk onderwerp reageert het ter zake verantwoordelijke 
collegelid. Hiermee komt agendapunt 8 (Reactie van het college op de algemene 
beschouwingen) als afzonderlijk agendapunt te vervallen.

De besproken onderwerpen zijn achtereenvolgens:
a. De communicatie naar de inwoners over het afvalinzamelingsbeleid
b. Duurzaamheidssubsidie voor huurders
c. De energietransitie
d. Klimaatadaptatie (tegengaan verstening woonomgeving en bomenbeleid)
e. Zelfredzaamheid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
f. Bezuinigingsopdracht voor verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen)
g. Duurzaamheidsbeleid in brede zin
h. Precariobelasting haven (havengeld)
i. Omgevingsvisie en onderhoud/herinrichting van wegen

8. Reactie van het college op de algemene beschouwingen
Dit punt is samengevoegd met agendapunt 7.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2020.

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