Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom,
d.d. 14 oktober 2021
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Leden:

A. van Erk, burgemeester
Y.P.A. Hermans
F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), J.
van Duffelen (BBH), J.M.R. Rippner (BBH), D.A. Boonstra (BBH), M.T.B.M. de Wit
(BBH), C.H. Langeveld (CDA),
F.R. Vrijburg (CDA), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), J. Zwaan (CDA), A. HeemskerkRekké (Bloeiend Hillegom), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), L.M.J. Pijnacker
(VVD), I.B. Buijck (VVD), R.I. Semrek (D66), D. van Egmond (GroenLinks), J.J.R.
Jansen (Co Jansen)

Wethouders:

A. de Jong, J.A. van Rijn en C.J. Hoekstra

Overigen:

B. de Jong (agendapunt 9)

1.
2.

3.
4.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Vaststellen agenda
Er worden 2 moties vreemd aan de agenda ingediend
a) Borstonderzoek (Bloeiend Hillegom, CDA)
b) Lokhorsterduin informatiebord en fietsstallen (Bloeiend Hillegom)
Deze moties toegevoegd aan de agenda als agendapunt 17 (Borstonderzoek) en
agendapunt 18 (Lokhorsterduin informatiebord en fietsstallen).
De raad stelt de agenda met deze wijzigingen vast.
Spreekgelegenheid voor het publiek
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
Vragenkwartier
De volgende vraag is binnengekomen:
Dhr. Van Egmond:
Persbericht provincie Zuid-Holland: korting mobiliteitsbudget Duin- en Bollenstreek

5.

6.
7.

8.

Wethouder Hoekstra beantwoordt de gestelde vraag.
Vaststellen verslagen en actualiseren lijsten
a. Vaststellen verslag raadscommissie 8 september 2021
De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
b. Vaststellen verslag raad 23 september 2021
De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
c. Actualiseren actielijst

Dhr. Van Egmond heeft een vraag over de definitieve plannen Dunantstaete.
Wethouder De Jong beantwoordt de gestelde vraag.

Dhr. Van Egmond vraagt aandacht voor de openstaande acties / toezeggingen voor
het 3de kwartaal.
d. Actualiseren lijst van nog niet afgehandelde moties
De raad gaat akkoord met de actualisatie van de lijst van nog niet afgehandelde
moties.
Ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzen van afhandeling
Schriftelijke vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording van de volgende vragen:
a. Bloeiend Hillegom. GroenLinks, D66, Co Jansen: ontwerp centrumplan Dunantstaete
Deze vragen zijn voldoende beantwoord.
De termijn voor beantwoording van openstaande schriftelijke vraag (fractie BBH) over
Leerlingenvervoer Bollenstreek is nog niet verstreken. De antwoorden volgen.
Benoeming burgerlid
De raad besluit unaniem
Mevrouw S.E. Huizing te benoemen als burgerlid.

Mevrouw Huizing legt de verklaring en belofte af.
Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
9.

Burgerinitiatief CO2 prestatieladder
De raad besluit zonder stemming, met daarbij de aantekening dat dhr. Jansen geacht
wordt tegen gestemd te hebben:
1. Het advies van HLTsamen over te nemen, namelijk te gaan voor een gefaseerde
aanpak om aan te gaan sluiten bij de CO2-prestatieladder en daarmee een positief
vervolg te geven aan het burgerinitiatief;
2. Het college van B&W te verzoeken:
a. Dit besluit over het burgerinitiatief door te geven aan het bestuur van de
werkorganisatie HLTsamen;
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021,
Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
Griffier
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Dhr. A. van Erk
voorzitter
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