
Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 22 april 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 

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), 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 

Afwezig: de heer F.J.M. Evers (BBH)

1. Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. 

2. Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

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

4. Vragenkwartier
De heer Jansen stelt vragen over de rotonde Weerlaan, bij de brandweerkazerne. Deze worden 
beantwoord door wethouder De Jong.
De heer Zwaan, mevrouw Heemskerk en de heer Van Egmond stellen vragen over de 
verwijdering van speeltoestellen op diverse plaatsen. Deze worden beantwoord door 
wethouder De Jong.
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over een openbare toiletgelegenheid in het centrum.
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over maatregelen in verband met de drukte op de wegen in 
het weekend. Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk.

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 10 en 11 maart 2021 en van de 
raadsvergadering van 25 maart 2021
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

De raad actualiseert de actielijst.

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende 
toezeggingen.

6. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

7. Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen beantwoorde schriftelijk gestelde vragen.

8. Benoeming lid auditcommissie
De raad benoemt de heer P.J. Hulst als lid van de auditcommissie.

9. Benoeming burgerleden
De raad benoemt mevrouw E.G. Pesschier en de heer D.J.G. Warmerdam als burgerlid.
Mevrouw Pesschier legt de verklaring en belofte af.
De heer Warmerdam legt de eed af.
De voorzitter en mevrouw Pijnacker feliciteren de nieuwe burgerleden.
Mevrouw Pesschier en de heer Warmerdam stellen zich beiden kort voor.

10. Aanwijzing griffier
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De raad wijst mevrouw Y. Hermans aan als griffier van de gemeente Hillegom met ingang 
van 5 juli 2021.
Mevrouw Hermans legt de verklaring en belofte af.
De voorzitter feliciteert mevrouw Hermans en overhandigt bloemen. Mevrouw Hermans stelt 
zichzelf kort voor.

11. Hamerstukken:
11a. Verordening beslistermijn ISD Bollenstreek 2021, Addendum beleid Schuldhulpverlening en 

verlenging looptijd beleidsplan
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11b. Verantwoording fractiebudgetten 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

11c. Motie Terugplaatsen speeltoestellen Thorbeckelaan, Avenbeeck en Johannes 
Vermeerlaan en eventuele andere toestellen die recent verwijderd zijn
Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, Co Jansen, D66, 
GroenLinks en VVD een motie in (zie bijlage).
De raad verwerpt de motie. De fracties van BBH en CDA zijn tegen. De overige fracties zijn 
vóór.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2021.

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

2



BIJLAGE

MOTIE  (verworpen)
Onderwerp: Terugplaatsen speeltoestellen Thorbeckelaan, Avenbeeck en Johannes 

Vermeerlaan en eventuele andere toestellen die recent verwijderd zijn
Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom, Co 
Jansen, D66, GroenLinks en VVD

Tekst motie

De raad,
overwegende dat
 in september 2020 het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten 

buitenruimte 2020 is vastgesteld;
 als onderdeel hiervan 22 kleine speelplaatsen verwijderd zullen 

worden;
 bij de raadsbehandeling van dit uitvoeringsprogramma is 

toegezegd dat ook bij verwijdering van speelplaatsen participatie zal plaatsvinden en de 
buurt betrokken zal worden bij de bepaling van de nieuwe inrichting van de vrijgekomen 
ruimte;

 burgerparticipatie in toenemende mate ingezet wordt bij herinrichting en wijziging in wijken 
en buurten,

van mening
 dat in de visie van de raad onvoldoende uitvoering is gegeven aan het betrekken van 

omwonenden bij de verwijdering/wijziging van de speelplaatsen en de participatie voor 
herinrichting;

 dat de uitvoering zonder aankondiging heeft plaatsgevonden en omwonenden hierdoor niet 
de mogelijkheid hebben gehad om te participeren;

 dat burgers niet de dupe mogen worden van interpretatieverschillen waarbij een groot deel 
van de raad ingestemd heeft met het voorstel juist vanwege de participatie van 
omwonenden,

gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- de speeltoestellen binnen een week terug te plaatsen zodat het traject kan worden 

uitgevoerd conform de afspraak m.b.t. de participatie van omwonenden;
- de omwonenden op een juiste wijze te betrekken alvorens er over wordt gegaan tot 

verwijdering/wijziging van de speelterreinen
en gaat over tot de orde van de dag.
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