
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom 
d.d. 28 april 2022

Aanwezig
Voorzitter: A. van Erk
Griffier: Y.P.A. Hermans
Leden: F.J.M. Evers (BBH), A. de Jong (BBH, tot agendapunt 9), I.C.J.A Evers (BBH), D.A. Boonstra 

(BBH), J.A. van Rijn (BBH, tot agendapunt 9), M. Roelofs (BBH), J.S. Nederpelt (BBH), J. van 
Duffelen (BBH), J. Grimbergen (vanaf agendapunt 9), J.M.R. Rippner (BBH, vanaf agendapunt 
9), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), K.W. Scholtens (Bloeiend Hillegom), M.A. 
Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom, tot agendapunt 9), R.H. Janssen (vanaf agendapunt 9), C.J. 
Hoekstra (CDA, tot agendapunt 9) C.H. Langeveld (CDA), J. Zwaan (CDA, vanaf agendapunt 
9), R.I. Semrek (D66), J.M. Out (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, M.A. Dijkshoorn (vanaf agendapunt 9)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld inclusief de agendapunten 5 t/m 10.

3. Spreekgelegenheid publiek
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Beëdiging raadslid
De heer Roelofs legt de verklaring en belofte af.

5. Aanbieding akkoord
De heer Van Rijn biedt het akkoord officieel aan aan de raad.
Alle fracties houden een korte pitch voor een eerste duiding op het coalitieakkoord.
Op 12 mei aanstaande zal er een extra raadsvergadering zijn. Dan zal er een inhoudelijke 
behandeling van het coalitieakkoord zijn.

6. Instelling commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven en aanwijzen leden 
stemcommissie
De raad benoemt mevrouw Pijnacker en de heren Semrek en Cornet als leden van de commissie tot 
onderzoek van de geloofsbrieven. Mevrouw Pijnacker is voorzitter.
De raad benoemt de heren Buijck en Langeveld en mevrouw Evers als leden van de 
stemcommissie. De heer Buijck is voorzitter.

7. Onderzoek geloofsbrieven en benoeming /beëdiging wethouders
Mevrouw Pijnacker meldt dat conclusie van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven is 
dat de kandidaten aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. Ook wat betreft de 
resultaten van de risicoanalyses van de vier kandidaat-wethouders zijn geen bijzonderheden naar 
voren gekomen die van invloed zouden kunnen zijn op het uitoefenen van het ambt van wethouder. 

Besluitvorming:
De heer Buijck meldt namens de stemcommissie dat er 17 zijn ingeleverd en dat de uitslag daarvan 
is dat 17 stemmen voor het voorstel zijn uitgebracht.

De raad besluit unaniem:
1. Tot wethouder van de gemeente Hillegom te benoemen:

a. De heer J.A. (Jan) van Rijn (BBH) 
b. De heer A. (Anne) de Jong (BBH)
c. De heer M.A. (Maarten) Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom)
d. Mevrouw C.J. (Karin) Hoekstra (CDA)

2. De tijdsbestedingsnorm van de wethouders te bepalen op 4 x 1,0 fte is 4,0 fte.

De wethouders aanvaarden allen hun benoeming en nemen daarmee gelijktijdig ontslag als 
raadslid.
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Mevrouw Hoekstra en de heer De Jong leggen de eed af. De heren Van Rijn en Dijkshoorn leggen 
de verklaring en belofte af.

8. Onderzoek geloofsbrieven en toelating/beëdiging raadsleden
Mevrouw Pijnacker meld dat na onderzoek door de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven 
gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie 
adviseert tot hun toelating als lid van de gemeenteraad.

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem:
Op grond van de overgelegde geloofsbrieven toe te laten tot de gemeenteraad: 
- Grimbergen, J (Jan) 
- Janssen R.H. (Robbert)
- Rippner, J.M.R. (Julia) 
- Zwaan, J. (Jan

De heer Zwaan legt de eed af.  Mevrouw Rippner en de heren Grimbergen en Janssen leggen de 
verklaring en belofte af.

9. Benoeming en beëdiging burgerleden
De heer Buijck meldt als voorzitter van de stemcommissie dat er 17 stembriefjes zijn ingeleverd. Daarvan zijn 
17 stemmen uitgebracht voor de heren Lokhorst en Duwel, voor ieder afzonderlijk, en 16 stemmen 
uitgebracht voor en 1 stem tegen mevrouw De Wit.

Besluitvorming:
De raad besluit:
Te benoemen als burgerlid:
- M.J.A. Lokhorst
- N.J.M. Duwel
- M.T.B.M. de Wit

Mevrouw De Wit en de heren Lokhorst en Duwel leggen de verklaring en belofte af.

10. Benoemingen
Besluitvorming:
De heer Buijck meldt namens de stemcommissie dat er 17 stembriefjes zijn ingeleverd dat de uitslag daarvan 
is dat 17 stemmen voor het voorstel zijn uitgebracht.

De raad besluit unaniem:
1. te benoemen als 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad:

- L.M.J. Pijnacker
2. te benoemen als commissievoorzitter:

- J.M.R. Rippner
- J. Grimbergen
- C.H. Langeveld
- I.B. Buijck

3. te benoemen als voorzitter van werkgeverscommissie:
- J. van Duffelen

en als leden van de werkgeverscommissie: 
- I.B. Buijck
- R.I. Semrek 

4. te benoemen als leden van de auditcommissie:
- M. Roelofs
- C.J. Cornet
- A. Kunst-Reekers
- J. Bommel
- P.J. Hulst
- B.H. Meijer

 en als plaatsvervangend lid:
- I.C.J.A. Evers
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5. te benoemen als leden van de Rekenkamercommissie:
- J.S. Nederpelt
- J. Zwaan

11. Vragenkwartier
De volgende raadsleden hebben vragen over de volgende onderwerpen:
 Mw. Heemskerk  

- De mogelijkheid de raad op korte termijn over de ontwikkelingen rondom de Giraf mee te nemen;
 Dhr. Semrek:  

- over de coördinatie van onderwijs voor Oekraïense kinderen;
 Dhr. Buijck:   

- verkeersveiligheid bij het nieuwe IKC aan de Weerlaan. 

12. Vaststellen verslagen en actualiseren lijsten:
a. Vaststellen verslag raadscommissie 09 februari 2022

 De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
b. Vaststellen verslag raadscommissie 10 februari 2022

 De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
c. Vaststellen verslag raad 24 februari 2022

 De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
d. Vaststellen verslag raad 29 maart 2022

 De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
e. Vaststellen verslag raad 30 maart 2022

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

 Wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 25 mei 2022.
g. Actualiseren lijst van nog niet afgehandelde moties

 Wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 25 mei 2022.

13. Ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzen van afhandeling. Eventuele inhoudelijke vragen over de 
stukken kunnen schriftelijk worden gesteld.

14. Schriftelijke vragen
Er zijn openstaande schriftelijke vragen van de fractie HvH over de haven. De beantwoordingstermijn is nog 
niet verstreken.

BESPREEKSTUKKEN

15. Bestemmingsplan ‘Goed Wonen fase 2, Hillegom’
De fracties HvH, GroenLinks en Bloeiend Hillegom hadden aangegeven het voorstel als bespreekstuk te 
willen agenderen. GroenLinks is afwezig. HvH en Bloeiend Hillegom geven aan dat hun vragen afdoende 
beantwoord zijn. Zij hebben geen behoefte meer aan een verdere bespreking.

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming:

1. het bestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom met identificatienummer 
NL.IMRO.0534.bpgoedwonenfa2-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom.

2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, 
omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst.

16. Toepassing coördinatieregeling woningbouwontwikkeling ‘De Witte Tulp’
De fracties Bloeiend Hillegom, GroenLinks en HvH hebben in de commissie aangegeven het als 
bespreekstuk te willen behandelen. GroenLinks is afwezig. De fractie Bloeiend Hillegom geeft aan geen 
behoefte meer te hebben aan een verdere bespreking. De fractie HvH trekt het ingediende amendement 
weer in.

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de 
ruimtelijke procedure van het bestemmingsplan, de procedure hogere grenswaarde, en de aanvraag van de 
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omgevingsvergunning voor het bouwen op het perceel gelegen aan de 1e Loosterweg 30, 36A en 44A te 
Hillegom bij woningbouwontwikkeling De Witte Tulp vast te stellen.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 mei 2022,

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