
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 
Hillegom, gehouden op 24 november 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: De heer C.H. Langeveld,
Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), A. Kunst-Reekers (CDA), 

J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), en de heren I.B. Buijck 
(VVD), D. van Egmond (GroenLinks), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), 
B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek 
(D66) en F.R. Vrijburg (CDA), 

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

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

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
Mevrouw Vink spreekt in over het leerlingenvervoer. De commissie stelt aanvullende vragen.

4. Vragenkwartier
De heer Van Egmond stelt vragen over  in de Hillegommer gepubliceerde informatie over het 
betalen voor restafval. De vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn. Wethouder 
van Rijn zegt toe na de raadsvergadering van 9 december de juiste informatie te zullen 
communiceren en zal hiermee de eerdere foutieve berichtgeving over het tarief restafval 
rechtzetten. Dit zal op dezelfde wijze plaatsvinden als de eerdere communicatie over dit 
onderwerp. De heer Buijck stelt vragen over een compensaties voor de coronapas controle 
door bedrijven. De vragen worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 

5. Schriftelijke vragen
De raadscommissie neemt kennis van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
VVD inzake de rotonde IKC Weerlaan. Er zijn geen aanvullende vragen.

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

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

7. Lokale Energiestrategie 1.0
Wethouder Hoekstra zegt toe de raad nader te informeren over de capaciteit van Liander in  
Hillegom (LES pagina 54). 
Na de bespreking adviseert de commissie als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk 
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk  Kaders voor windmolens
CDA Hamerstuk
D66 Bespreekstuk  Klimaat neutraal doelstelling opnemen in de LES
Fractie Co Jansen Hamerstuk
GroenLinks Bespreekstuk  Klimaat neutraal doelstelling opnemen in de LES

 De beperking van huizen van voor 1965 aanpassen
VVD Hamerstuk

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 9 december 2021.

8. Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024
Na de bespreking adviseren de fracties als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
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Bloeiend Hillegom Hamerstuk
CDA Hamerstuk
D66 Hamerstuk
Fractie Co Jansen Bespreekstuk  Gymzaal Mesdaglaan naar onderhoudsniveau 

drie
GroenLinks Bespreekstuk  Voorgenomen onderhoudsscore verhogen om 

toekomstige kredietaanvragen te voorkomen
VVD Hamerstuk

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 9 december 2021.

9. Belastingverordeningen 2022
Na de bespreking concludeert de voorzitter dat de raadscommissie unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 december.

10. Aanpassing kapitaalstructuur Meerlanden
Na de bespreking adviseert de raadscommissie als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Hamerstuk
CDA Hamerstuk
D66 Hamerstuk
Fractie Co Jansen Hamerstuk
GroenLinks Hamerstuk
VVD Bespreekstuk Overleg met fractie

Na de bespreking adviseert de VVD het voorstel te agenderen als bespreekstuk voor de raad 
van 9 december. De overige fracties adviseren het voorstel als hamerstuk te agenderen. De 
voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerstuk voor de raad van 9 december 2021.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

11. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen nieuwe bedrijfswoning Manege 
Hillegom

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 9 december 2021.

12. Aanpassing van de lijst met activiteiten waarvoor adviesrecht van de 
gemeenteraad geldt in het kader van de Omgevingswet
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 9 december 2021.

13. Vaststellen verordening Nadeelcompensatie Hillegom 2022
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 9 december 2021.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:06 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

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