
Goede middag allemaal, collega’s, college,  pers, publiek en kijkers thuis.

Voorzitter,
Ik ben blij om iedereen weer in levende lijve te zien en te spreken in deze vergadering voor 
de kadernota. Het lijkt erop dat de corona pandemie op zijn einde loopt hier in Nederland. 
Dat deze pandemie een grote impact op iedereen heeft en heeft gehad moge duidelijk zijn. 
Denk aan de mensen die dierbaren verloren hebben, of nog steeds met de nasleep van de 
ziekte te maken hebben. 
Ondanks de crisis hebben alle verenigingen de toegezegde subsidies ontvangen, zodat zij 
wanneer alles weer mogelijk is, hun activiteiten probleemloos op kunnen starten. 
In het centrum heeft de horeca meer ruimte voor terrassen gekregen, om zodra het mogelijk 
was omzet te genereren. En ook de detailhandel lijkt hier de lockdown van 4,5 maand 
redelijk overleefd te hebben. Weliswaar met grote verliezen en ingeteerde reserves, maar er 
zijn tot nu toe weinig winkels gesloten.  Om ons centrum levendig en daardoor aantrekkelijk 
te houden voor onze inwoners en ondernemers vindt de BBH  dat wij open moeten staan 
voor initiatieven vanuit het bedrijfsleven om de hoofdstraat nog gezelliger te maken. 

Het Rijk lijkt eindelijk zijn verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de kosten in de 
uitvoering van de Jeugdzorg. Dit gaat voor Hillegom positief uitvallen in de komende 
begroting, echter is het nog afwachten wat de nieuwe regering vanaf 2022 gaat doen.
Voor het 6e jaar op rij is het het college gelukt een kadernota voor te leggen zonder OZB 
verhoging. (behoudens inflatiecorrectie). Hillegom staat al jaren voor een gedegen financieel 
beleid en daar plukken we nu en in de toekomst de vruchten van.

De omgevingswet begint handen en voeten te krijgen, integreren van de diverse visies zal de 
komende tijd veel aandacht van ons vragen. BBH vindt dat deze wet en al haar visies waar 
alle ruimtelijke activiteiten aan getoetst zullen worden het liefst raadsbreed gedragen moet 
worden. Het amendement op initiatief van de BBH op de LES,  waarin wij onze buitenruimte 
uitsloten van windmolens en zonneparken was zo’n mooi staaltje van samenwerking, waarin 
alle partijen na veel overleg zich konden vinden.

Blijvend punt van zorg is zoals overal in Nederland de bouw van woningen, en dan de relatief 
betaalbare woningen in het bijzonder. Voor wat betreft de relatief betaalbare koopwoningen 
heeft Hillegom al veel gedaan. Door onze eigen grond in de laatste fase Vossepolder en het 
voormalig Sizo terrein goedkoop te verkopen aan de ontwikkelaars konden wij de eis stellen 
dat er alleen aan Hillegommers verkocht mocht worden.  
Echter mede door de verhuurdersheffing en de uit de pan reizende bouwkosten, is het voor 
woningbouwverenigingen bijna onmogelijk om sociale huurwoningen te realiseren.
Vorig jaar juni heeft de BBH motie ingediend om ca 4 miljoen te reserveren als een soort van 
fonds sociale woningbouw. Hiermee kunnen wij woningbouwverenigingen helpen met het 
ontwikkelen van deze broodnodige woningen. Het lijkt de BBH een goed idee om daar een 
deel van onze reserves voor in te zetten.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Ik constateer elke keer weer dat als er zaken in de 
uitvoering komen met name in de buitenruimte, dat ondanks inspanningen als 



inloopavonden, enquêtes, nieuwsbrieven en het consulteren van het burgerpanel inwoners 
toch vaak verrast zijn. De BBH wil daar in de komende tijd met het college mee aan de slag. 

Voor wat betreft de afval scheiding lijken we op de goede weg. Ergernis is echter wel het feit 
dat er relatief veel afval niet op de geëigende manier aangeboden wordt, hetgeen een grote 
ergernis is voor veel Hillegommers. Wij vragen hier dan ook aandacht en inspanning van het 
college voor hier mee aan de slag te gaan.

Voorzitter, dan het speeltuinbeleid. Als we dan terugkijken naar de discussie afgelopen 
periode  in de verschillende vergaderingen over speeltuinen en de commotie die het beleid 
bij sommige inwoners heeft opgeleverd begrijpen wij een aantal zaken niet. Er zijn enquêtes 
geweest, en er is geïnformeerd. Toch waren er een aantal inwoners verrast, dat is een punt 
van aandacht.
 
De BBH staat nog steeds achter het beleid waar kwaliteit boven kwantiteit gaat. Mooie en 
verzorgde speelplekken voor alle Hillegommers. Toch willen wij het college vragen om het 
huidige speeltuinbeleid nog eens nader te bekijken. Zonder nu specifieke invulling te geven 
aan wat er nu precies veranderd moet worden in het beleid. Mocht dit financiële 
consequenties hebben dan willen wij het college vragen dit bij de begroting mee te nemen. 

Voorzitter, 
Ik ga tot een afsluiting komen. 
Het gaat goed in Hillegom. 
Dankzij robuust en degelijk beleid wordt Hillegom steeds beter, we hebben mooie 
sportaccommodaties, het verenigsleven staat er ondanks corona goed voor. Hillegom wordt 
steeds groener, en mensen buiten Hillegom staan versteld over de mooie entre’s. Met deze 
kadernota wordt er voortgeborduurd om Hillegom nog meer tot een vitaal, toegankelijk 
gezellig en vooral toekomstbestendig dorp te maken waar het prettig wonen, verblijven en 
recreëren is. 


