
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 8 september 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: Julia Rippner
Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 

L.M.J. Pijnacker (VVD), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), en de heren B. Buijck 
(VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), D. van Egmond (GroenLinks), J. 
Grimbergen (BBH), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. Langeveld 
(CDA), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66) en F.R. 
Vrijburg (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
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4. Vragenkwartier
I.v.m. het ontbreken van een deel van de opname van de commissievergadering van 8 
september worden de vragen van het vragenkwartier en de antwoorden toegevoegd aan 
het verslag. De opgenomen omschrijving is geen exacte weergave van hetgeen gezegd 
is, het betreft de inhoud.

De heer Jansen stelt met betrekking tot het illegaal gebruik van het parkeerterrein bij het 
station Hillegom de vraag “wanneer de gemeente gaat handhaven op het zonder 
vergunning of toestemming in gebruik genomen hebben als bouw gerelateerd terrein 
van het parkeerterrein.” 
Antwoord: de heer Van Erk geeft aan dat ‘de bouwer geeft aan een melding te hebben 
gedaan bij NS. De bouw vordert gestaag, dus het is niet meer opportuun om handhaving 
hier op in te zetten.’

Mevrouw Heemskerk stelt met betrekking tot het verwijderen van boten uit de haven 
van Hillegom de vragen “hoeveel boten zijn er verwijderd en worden er nog meer boten 
verwijderd? Zijn alle eigenaren van de boten die niet voldoen aan de door de raad 
gestelde kaders getraceerd en zijn hier afspraken mee gemaakt? Zijn er inmiddels ook 
duidelijke afspraken gemaakt met de eigenaren van de grotere boten die een andere 
ligplaats moeten gaan zoeken voor eind 2021, dus voor 1 januari 2022”? 
Wethouder De Jong antwoord: Er zijn 10 wrakken verwijderd, 4 eigenaren zijn hun boot 
aan het opknappen om alsnog aan de regels van de havenverordening te voldoen. Eén 
boot, ter hoogte van de Hillinebrug is verwijderd door de eigenaar. Een deel van de 
eigenaren is bekend en aangesproken. Deze eigenaren zijn hun boot aan het opknappen. 
Een ander deel van de eigenaren is niet bekend. Deze boten zullen worden gepubliceerd, 
ter plaatse aan de ketting worden gelegd en 13 weken ter plaatse worden bewaard. Na 
de (wettelijke) bewaartermijn worden deze boten verkocht/vernietigd. Begin dit jaar 
hebben we deze actie ingezet. Eind september doen we dit weer opnieuw. De (te) grote 
boten moeten voor 1 januari 2022 uit de haven verwijderd zijn. Van de vier boten heeft 
er één bezwaar en inmiddels beroep aangetekend. De andere boten hebben geen 
contact met ons opgenomen. Wij verwachten dat deze voor 1 januari 2022, of zoveel 
eerder, uit de haven zijn vertrokken. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaan we 
handhaven.

Mevrouw Pijnacker stelt met betrekking tot de toename neerslachtigheid van jongeren 
tussen 20-25 de vraag “kan de gemeente faciliteren in het organiseren van een 
themabijeenkomst “omgaan met neerslachtigheid bij jongeren in Corona tijd”?  
Antwoord: wethouder Van Rijn geeft aan dat hij deze signalen niet binnen heeft 
gekregen. Tevens is er op dit moment niet de capaciteit om een dergelijke bijeenkomst 
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te organiseren. Als er vanuit andere organisaties initiatieven gedaan worden dan zullen 
wij die initiatieven zeker ondersteunen, aldus de wethouder. 

Mevrouw Pijnacker stelt met betrekking tot het voorzien van Smart Solar bankjes in 
Hillegom de vraag “wil gemeente Hillegom onderzoeken of wij ons dorp kunnen 
verduurzamen middels Smart Solar Bankjes”? Deze vragen worden beantwoord door 
wethouder Hoekstra. Wethouder Hoekstra zegt toe te onderzoeken of het mogelijk is 1 
solar bankje vanuit het duurzaamheidsbudget op proef in de gemeente te plaatsen. 
De beantwoording van deze vragen is geheel terug te zien in de opname en wordt 
daarom niet opgenomen in het verslag. 

5. Schriftelijke vragen
De bespreking van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Zwaan inzake 
een witte Anjerperkje voor veteranen en de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
mevrouw Heemskerk inzake de gunning ontwikkeling sociale huurwoningen op het Sizo-
terrein wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 23 september.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

Onderwerpen ter informatie

7. Presentatie Transitievisie Warmte
Mevrouw Waterreus, projectleider Transitie Visie Warmte bij HLT en de heer Pfeiffer, 
adviseur energietransitie bij Royal Haskoning geven, ter voorbereiding op het 
raadsbesluit van 14 oktober, een presentatie over de Transitie Visie Warmte in Hillegom. 
De commissie stelt aanvullende vragen. Deze vragen worden beantwoord door mevrouw 
Waterreus, de heer Pfeiffer en wethouder Hoekstra.

8. Presentatie Decentralisatie Maatschappelijke Zorg
Mevrouw De Rijk, projectleider decentralisatie maatschappelijke zorg geeft, ter 
voorbereiding op het raadsbesluit van 14 oktober, een presentatie over de 
decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg met betrekking tot WMO, beschermd 
wonen en de daklozenopvang in de Duin- en Bollenstreek.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

9. Vaststellen Mobiliteitsvisie Hillegom
Wethouder Hoekstra zegt toe de “verkeersintensiteit -capaciteitsratio” mee te nemen in het 
mobiliteitsplan.

De commissie adviseert als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Een eventueel amendement
CDA Hamerstuk
D66 Hamerstuk
Fractie Co Jansen Bespreekstuk Verbetervoorstellen 
GroenLinks Bespreekstuk Intensiteit van het verkeer
VVD Hamerstuk

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 23 september 2021.

10. Participatieverplichting bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
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De voorzitter concludeert na de bespreking dat de raadscommissie unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 23 september. 

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

11. Herbenoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 23 september.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:43 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

Y. Hermans A. van Erk 
griffier voorzitter
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