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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 7 november 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),  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), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), 

F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend 

Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt (BBH), 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 

Tevens aanwezig: de heer M.W. Bosma (plaatsvervangend griffier, bij punt 8) en de heer 

H.J. Schalk, bode/huismeester (bij punt 11) 

 

Afwezig: mevrouw L.M.J. Pijnacker (VVD) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Boonstra aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

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 

De heer Buijck stelt vragen over bijtincidenten met agressieve honden. Deze worden 

beantwoord door burgemeester Van Erk. De burgemeester zegt toe de raad te laten 

weten in hoeverre het rijksbeleid met betrekking tot agressieve honden 

verplichtingen voor de gemeente meebrengt.  

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 3 oktober 2019 en van de 

raadsvergadering van 17 oktober 2019 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

Wethouder Van Rijn meldt dat de raad in het eerste kwartaal van 2020 een 

startnotitie inclusief beleidskeuzes over re-integratiebeleid krijgt voorgelegd. 

 

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en 

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen. 
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8. Benoeming plaatsvervangend griffier 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De heer Bosma legt de verklaring en belofte af. 

 

9. Programmabegroting 2020-2023 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

 

10. Hamerstuk: Investeringskrediet Julianapark 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Afscheid van bode/huismeester de heer H.J. Schalk en sluiting 

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raad spreken de heer Schalk 

toe. De heer Schalk spreekt een reactie hierop uit. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2019. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 


