
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom d.d. 20 oktober 2022

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

Grimbergen (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, C.J. Hoekstra en M.A. Dijkshoorn

Insprekers: Mw. Van der Veldt, dhr. Fokkens

Afwezig:
Leden: F.J.M. Evers (BBH), J.M.R. Rippner (BBH), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

en J.M. Out (D66)

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Afwezig zijn de dames Rippner en 
Heemskerk-Rekké en de heren Evers en Out.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3. Spreekgelegenheid voor het publiek
Er hebben zich 2 insprekers aangemeld:
 Dhr. Fokkens over cameratoezicht;
 Mw. Van der Veldt over energiearmoede in Hillegom.

4. Algemene beschouwingen raadsfracties bij de Programmabegroting 
2023
De fracties geven hun algemene beschouwingen (zie bijlagen). Achtereenvolgens
zijn dit:
BBH – Bloeiend Hillegom – D66 - CDA – VVD – GL – Hart voor Hillegom

De voorzitter schorst de vergadering om 18.05 uur 

5. Raadsdiscussie over de algemene beschouwingen

6. Reactie college op de algemene beschouwingen

De voorzitter heropent de vergadering om 19.15 uur. 

De agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk behandeld.

De raad voert de discussie over achtereenvolgens de volgende onderwerpen:
a) (energie)armoede /duurzaamheid

Toezeggingen wethouder Van Rijn:
- Het op korte termijn opstellen van een voorstel met daarin scenario’s

welke mogelijkheden er zijn richting de inwoners wat betreft  
maatwerkvoorzieningen en/of algemene maatregelen;

- Het in overleg gaan met het onderwijs over wat er in de 
onderwijswereld leeft en wat de gemeente daarin kan doen op korte 
termijn;

- Het opnieuw onder de aandacht brengen van het ‘deur dichtbeleid’ 
bij ondernemers.



b) wonen
c)  (buiten) bewegen voor alle leeftijden

Toezegging wethouder Dijkshoorn:
Het nagaan wanneer de renovatie van de skatebaan in de planning staat.

d) waarderingssubsidie 
Toezegging wethouder Van Rijn:
Het doen van een voorstel om de waarderingssubsidie op te hogen, 
waarbij  goed gekeken wordt naar de kosten die de verenigingen in de 
huidige tijd maken.

e) veiligheid

De voorzitter meldt dat onder het programma ‘Samen Leven’ abusievelijk de 
tekst uit de niet geamendeerde Maatschappelijke Agenda is overgenomen en dat
dit de tekst uit de geamendeerde versie had moeten zijn. Dit zal ambtshalve 
worden hersteld. Tevens zal nog een tweetal technische punten (woord ‘Lisse’ en
optelling tabel) worden aangepast.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2022,

Dhr. J.G. van Dooren Dhr. A. van Erk 
waarnemend griffier voorzitter


