
Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 1 juli 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), 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 19.30 uur. 

2. Vaststellen van de agenda

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4. Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk stel vragen over het aanbieden van textielzakken. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van Rijn. De wethouder zegt toe in zijn overleg met 
Meerlanden de suggestie mee te nemen om de textielzakken op dezelfde wijze aan te 
bieden als de PMD-zakken.
Mevrouw Heemskerk stel vragen over de aanpassing van de kruising N207-N208. Deze 
worden beantwoord door wethouder Hoekstra.
De heer Van Egmond stelt vragen over de zienswijze van het CultuurHistorisch 
Genootschap op de ontwerp-omgevingsvergunning 1e Loosterweg 116 en 122-126. Deze 
worden beantwoord door wethouder Hoekstra. De wethouder zegt toe de uitkomsten 
van het onderzoek naar de beweringen van het CultuurHistorisch Genootschap met de 
raad te delen.
De heer Semrek stelt vragen over de verhuizing van de Rabobank naar Lisse. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Rijn.

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 8 april 2021 en van de 
raadsvergadering van 22 april 2021
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

De raad actualiseert de actielijst.
De voorzitter zegt toe de formulering van de momenten van afhandeling (Datum gereed) 
zoveel mogelijk te laten aanscherpen.

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende 
toezeggingen.
Wethouder De Jong meldt dat de beoogde opzet van de woningbouwmonitor op de RO-
projectenavond, medio september, wordt gepresenteerd en daarna de ingevulde monitor in 
de P&C-stukken wordt opgenomen. De wethouder zegt toe de beoogde opzet van de 
woningbouwmonitor vóór de RO-projectenavond aan de raad toe te sturen.

6. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het gecorrigeerde voorstel worden afgehandeld. 
De voorzitter zegt toe de antwoordbrief van het college aan het CultuurHistorisch 
Genootschap (brief B01) aan de raad toe te sturen.

7. Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen antwoorden op schriftelijk gestelde vragen ter bespreking.

8. Benoeming burgerlid 
De raad benoemt unaniem mevrouw A. Kunst-Reekers als burgerlid.
Mevrouw Kunst legt de eed af.
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9. Kadernota 2022
De fractievoorzitters benoemen hun belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de 
Kadernota 2022. De nagekomen, schriftelijke algemene beschouwingen van D66 worden bij 
deze vergadering gevoegd.
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, CDA, Bloeiend Hillegom, Co 
Jansen en VVD een motie in (zie bijlage).
Burgemeester Van Erk meldt dat een brede, praktische participatienota wordt voorbereid die 
vóór de begrotingsvergadering aan de raad wordt voorgelegd. De Lokale EnergieStrategie en 
TransitieVisie Warmte zullen ook een participatieparagraaf bevatten. Na discussie trekt de 
heer Van Egmond namens de indieners de motie in.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10. Hamerstukken:
10a. 4e grondexploitatie Woonzorgzone fase 3

De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10b. Grondexploitatie SIZO 2021
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10c. Grondexploitatie Vossepolder 2021
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10d. Programmarekening 2020 
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10e 1e bestuursrapportage 2021
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.03 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juli 2021,

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

MOTIE  (ingetrokken)
Onderwerp: Kadernota 2022, kaders voor bewonersparticipatie in de energietransitie
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, CDA, Bloeiend 
Hillegom, Co Jansen en VVD

Tekst motie
De raad,
overwegende dat
- de raad later dit jaar de LES en de TVW gaat vaststellen;
- in de algemene beschouwingen bij de kadernota 2022 het belang van burgerparticipatie door 

veel raadsfracties expliciet is benoemd;
- daarbij is aangegeven dat hierin verbeteringen gewenst zijn;
- de energietransitie, en daarmee de LES en de TVW, ingrijpt in de leefomgeving van alle 

inwoners, zowel binnen als buiten het privédomein;
- inwonerparticipatie een erkend instrument is om inwoners voor te bereiden op dergelijke 

veranderingen en hiervoor bij hen draagvlak te creëren,
van mening dat
- het voor het welslagen van de energietransitie belangrijk is om maximaal betrokkenheid bij en 

eigenaarschap van de energietransitie bij onze inwoners te creëren;
- hiervoor een passend participatieproces nodig is;
- dit proces ingericht dient te worden op basis van door de raad vast te stellen kaders,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college,
- uiterlijk gelijktijdig met de LES en de TVW aan de raad een voorstel voor te leggen voor de 

kaders waarbinnen de participatie van inwoners in het vervolgtraject zal plaatsvinden;
- hierin kaders te beschrijven voor zowel het participatieproces als de inhoud waarop de 

participatie betrekking heeft;
- in de proceskaders tenminste het volgende te benoemen

 het doel
 de doelgroep
 de wijze waarop de opbrengsten worden gebruikt in de uitwerking van de LES en de TVW
 de rol van de raad in het participatieproces

en gaat over tot de orde van de dag.
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