
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente
Hillegom, gehouden op 8 september 2022

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: I.B. Buijck
Leden: J. van Duffelen (BBH), K. van Eeuwijk (GL), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen 

(BBH), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), P.J.
Hulst (D66), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), B.H. 
Meijer (GroenLinks), J.M. Out (D66), E.G. Pesschier (VVD), L.M.J. Pijnacker 
(VVD), M. Roelofs (BBH), K.W. Scholtens (Bloeiend Hillegom), R.I. Semrek 
(D66), F.R. Vrijburg (CDA), en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: de heer G. van Dooren, adjunct-griffier

Aanwezig: burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heren 
M.A. Dijkshoorn, A. de Jong en J.A. van Rijn 

Insprekers: De heren Bruggeman, Van Schooten en Homan. 

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
De heer Bruggeman spreekt in over de mobiliteitsmaatregelen. 
De heer Van Schooten spreekt in over de rondweg. 
De heer Homan spreekt in over de omgekeerd opgehangen vlaggen in het dorp.

4. Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk en de heer Langeveld stellen vragen over de Jozefkerk. Mevrouw 
Pijnacker stelt vragen over de Jozefkerk en Dunanstaete. De vragen worden beantwoord 
door wethouder De Jong. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de gunning van het regiovervoer aan Noot. De 
vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn. 
De heer Out stelt vragen over de evaluatie van het centrumplan Hillegom en de daarbij 
behorende aanbevelingen. De vragen worden beantwoord door wethouder Dijkshoorn. 
De heer Zwaan stelt vragen over de gestegen kosten voor sportverenigingen. De vragen
worden beantwoord door wethouder Van Rijn.

5. Schriftelijke vragen
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.

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

Onderwerpen ter informatie

7. Presentatie vervolg project Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en 
Bollenstreek
Wethouder Hoekstra en de heer Snoeren, senior adviseur mobiliteit bij HLTsamen, 
informeren de raadscommissie over de inhoud en het vervolg van 
mobiliteitsmaatregelen voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. De fracties stellen 
aanvullende vragen.

Wethouder Hoekstra geeft aan een inspreeknotitie voor te bereiden zodat een 
vertegenwoordiger van de gemeenteraad van Hillegom kan inspreken bij de provinciale 
staten vergadering (commissie BE 19 oktober en provinciale Statenvergadering op 9 
november).  
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

8. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026
Burgemeester Van Erk zegt toe de zorgen over de energieveiligheid mee te nemen richting 
de Veiligheidsregio Hollands Midden. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie 
unaniem adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 22 september 
2022.

9. Het niet invoeren van een variabel tarief (diftar) voor het huishoudelijk restafval
Wethouder Dijkshoorn zegt toe de raad een financiële toelichting op de administratieve 
kosten van Diftar toe te sturen met daarin een vergelijking met het systeem in gemeente 
Teylingen. Wethouder Dijkshoorn zegt toe de rapportage van Meerlanden m.b.t. de cijfers 
van het restafval te delen met de raad. 

Na de bespreking adviseert de fractie van GroenLinks om dit onderwerp te agenderen als 
bespreekstuk. Als bespreekpunt noemt de fractie de kwantitatieve doelstelling van maximaal
30 kilo restafval per inwoner. De overige fracties adviseren het raadsvoorstel te agenderen 
als hamerstuk tijdens de raadsvergadering. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie
adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 22 september 2022.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

10. 12e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 22 september 2022.

11. Toepassing coördinatieregeling Leidsestraat 140
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 22 september 2022.

12. Verordening winkeltijden Hillegom 2022 (onder voorbehoud)
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 22 september 2022.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk 
griffier voorzitter
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