
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 
Hillegom, gehouden op 10 juni 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer J. Grimbergen
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. 

Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), E.G. 
Pesschier (VVD), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de 
heren S. Bijl (D66), J. Bommel (VVD), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), 
D. van Egmond (GroenLinks), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. 
Langeveld (CDA), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs 
(BBH), R.I. Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA), en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: de heer G. van Dooren, adjunct-griffier

Aanwezig: 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
De heren Brunner en Van Velzen spreken in om de hoofdpunten van het manifest Voor een 
duurzame toekomst van de Vosse- en Weerlanerpolder toe te lichten. De commissie stelt 
vragen. De heren Brunner en Van Velzen beantwoorden deze.

4. Vragenkwartier
Mevrouw Boonstra stelt vragen over de doorgang van de feestweek van Hillegom. Deze 
vragen worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 
De heer Zwaan stelt vragen over een communicatieonderzoek dat wordt uitgevoerd in de 
gemeente Teylingen. Deze vragen worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 
De heer Semrek stelt vragen over het afvalinzamelingsbeleid. Deze vragen worden 
beantwoord door wethouder Van Rijn. 

5. Schriftelijke vragen
De raadscommissie neemt kennis van de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake 
de aanrijtijden ambulancediensten gemeente Hillegom. Er zijn geen aanvullende vragen.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
De heer Van Erk kondigt aan dat een burgerinitiatief wordt toegevoegd aan de agenda 
van de raadsvergadering van 24 juni. Naschrift: De raadsvergadering van 24 juni wordt 
geannuleerd. De agendapunten van de raad van 24 juni worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 1 juli.
De heer Van Erk geeft aan dat hij namens gemeente Hillegom de motie “Zonder geld 
geen gemeenten” van Raden in Verzet niet zal steunen bij het VNG-congres van 16 juni. 

Onderwerpen ter informatie

7. Participatieverplichting bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
Mevrouw Damen, projectleider Omgevingswet bij HLTsamen geeft een presentatie over 
de verplichtingen die de Omgevingswet oplegt ten aanzien van de participatieplicht bij 
plannen die afwijken van een omgevingsplan en de keuzes die de raad hierover moet 
maken. De commissie stelt aanvullende vragen. Deze vragen worden beantwoord door 
mevrouw Damen en wethouder Hoekstra. 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

8. Programmarekening 2020
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Burgemeester Van Erk zegt toe voor het eind van deze raadsperiode (maart 2022) het 
onderwerp participatie en de rol van de raad bij participatie te agenderen voor bespreking in 
de raad. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 
agenderen als hamerstuk voor de raad van 1 juli.

9. 1e Bestuursrapportage 2021
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 
agenderen als hamerstuk voor de raad van 1 juli.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

10. 4e grondexploitatie Woonzorgzone fase 3
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 1 juli 2021.

11. Grondexploitatie SIZO 2021
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 1 juli 2021.

12. Grondexploitatie Vossepolder 2021
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 1 juli 2021.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:54 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juli 2021.

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