
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom d.d. 22 september 2022

Aanwezig
Voorzitter: A. van Erk
Griffier: Y.P.A. Hermans
Leden: F.J.M. Evers (BBH), D.A. Boonstra (BBH), J.S. Nederpelt (BBH), J. Grimbergen (BBH), 

J.M.R. Rippner (BBH), J. van Duffelen (BBH), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), K.W. 
Scholtens (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), J. Zwaan (CDA), R.I. Semrek 
(D66), L.M.J. Pijnacker (VVD), I.B. Buijck (VVD), H. de Hoog (GroenLinks), C.J. Cornet 
(Hart voor Hillegom) 

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

Insprekers: Mw. Van der Veldt, dhr. Fokkens

Afwezig:
Leden: I.C.J.A Evers (BBH), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M. Roelofs (BBH) en 

J.M. Out (D66)

Wethouders: M.A. Dijkshoorn

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom. Afwezig zijn de 
dames Heemskerk – Rekké en Evers en de heren Roelofs en Out.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld

3. Spreekgelegenheid voor het publiek
Er hebben zich 2 insprekers aangemeld:
 Mw. Van der Veldt over ‘de inzet en visie van onze lokale volksvertegenwoordigers 

uit Hillegom’
 Dhr. Fokkens over ‘Heerlijk Hillegom’

4. Vragenkwartier
De volgende raadsleden hebben vragen voor het vragenkwartier:
 Dhr. Cornet over de rotonde Weerlaan – Heemskerklaan

Wethouder Hoekstra beantwoordt de gestelde vragen.

5. Vaststellen verslagen en actualiseren lijsten:
a. Vaststellen verslag raadscommissie 16 juni 2022

De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
b. Vaststellen verslag raad 30 juni 2022

De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
c. Actualiseren actielijst

De raad gaat akkoord met de actualiseerde  actielijst.
d. Actualiseren lijst van nog niet afgehandelde moties

De raad gaat akkoord met de geactualiseerde lijst van nog niet afgehandelde moties.

6. Ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzen van behandeling van de ingekomen 
stukken.

7. Schriftelijke vragen
Er  is één openstaande schriftelijke vraag van de fractie VVD over het Nationaal Park 
Hollandse Duinen. Deze zijn gisteren gesteld. De fractie HvH heeft haar vragen 
ingetrokken en tijdens het vragenkwartier gesteld.

8. Korte mededelingen vanuit het college en de samenwerkingsverbanden
Dhr. Langeveld geeft een korte toelichting op de voorgestelde samenstelling van het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De raad geeft aan geen opmerkingen te hebben 



over dit voorstel.

9. Benoeming en beëdiging burgerlid
De raad besluit unaniem:
De heer D. van Egmond te benoemen als burgerlid namens de fractie GroenLinks.

De heer van Egmond legt de verklaring en belofte af.

Hamerstukken
10. Het niet invoeren van een variabel tarief (diftar) voor het huishoudelijk 

restafval
Stemverklaring:
 Mw. De Hoog

De raad besluit zonder stemming met de aantekening dat geacht wordt dat mw. De Hoog
(GroenLinks) heeft tegen gestemd:
Geen variabel tarief (diftar) voor de inzameling van huishoudelijk restafval in te voeren.

11. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 

Hollands Midden 2023 - 2026; 
2. In te stemmen met de risico prioritering uit het concept Regionaal Risicoprofiel 

2023 - 2026;
3. In te stemmen met het verzoek van de veiligheidsregio om de lokale 

aandachtspunten kenbaar te maken en mee te nemen in de uitwerking van het 
regionaal beleidsplan:

De lokale aandachtspunten zijn: verstoringen van de openbare orde, wegvervoer – en 
spoorwegvervoerincidenten, complexe branden, BRZO-bedrijf Draka Interfoam en het 
risico op overstromingen.

12. 12e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland  
De raad besluit unaniem zonder stemming:
In te stemmen met het Besluit 12e wijziging Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland.

13. Toepassing coördinatieregeling Leidsestraat 140
De raad besluit unaniem zonder stemming:

Het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 en 3.31 Wet ruimtelijke 
ordening voor de ruimtelijke procedure van het uitwerkingsplan, de 
omgevingsvergunning voor het bouwen, de omgevingsvergunning voor het afwijken van 
de bestemming 'agrarische gronden' naar 'wonen' en 'water', het Hogere Waardenbesluit
en een uitritvergunning (APV) bij project Leidsestraat 140 vast te stellen

14. Verordening winkeltijden Hillegom 2022
Stemverklaring:
 Dhr. Langeveld

De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. De Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2022 vast te stellen.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.03 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 november 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk
Griffier Voorzitter


