
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom 
d.d. 24 februari 2022

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

Roelofs (BBH), J. van Duffelen (BBH), J.M.R. Rippner (BBH), D.A. Boonstra (BBH), C.H. 
Langeveld (CDA), F.R. Vrijburg (CDA), J. Zwaan (CDA), A. Heemskerk-Rekké 
(Bloeiend Hillegom), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), I.B. Buijck (VVD), R.I. 
Semrek (D66), D. van Egmond (GroenLinks), J.J.R. Jansen (Co Jansen) 

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

Afwezig
Leden: L.M.J. Pijnacker (VVD), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), M.T.B.M. de Wit (BBH)

1. Opening
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij start met een in memoriam de 

onlangs overleden heren dhr. Van Vree (oud-raadslid) en dhr. Jongbloed (oud-raadslid 
/oud-wethouder).

 Afwezig zijn de dames Pijnacker, Ruigrok en De Wit.

2. Vaststellen agenda
 De raad stemt in met van de agenda halen van agendapunt 17 ‘Participatiebeleid 

Hillegom. 
 De fracties GroenLinks en Co Jansen dienen een motie vreemd aan de agenda 

‘Opschorting van de uitvoering van ISG-beleid’ in. Deze motie zal behandeld worden 
als agendapunt 17.

 De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

3. Spreekgelegenheid voor het publiek
 Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Vragenkwartier
De volgende raadsleden hebben vragen over de volgende onderwerpen:
 Dhr. Buijck:   

- Stand van zaken bouwplannen bij Den Weeligenberg.
 Dhr. Semrek:  

- Status wijziging inzamelbeleid oud papier en karton in de Hoofdstraat;
- Status monumentenaanvraag van Villa Santwijck.

 Mw. Heemskerk  
- Diverse vragen over de herinrichting van de Prinses Irenelaan.

Toezegging: Wethouder van Rijn zegt toe de raad te informeren over de uitkomsten 
van het gesprek met de Meerlanden en de ondernemers op 9 maart om te kijken 
naar een oplossing wat betreft de inzameling van oud papier en karton in de 
Hoofdstraat.

5. Vaststellen verslagen en actualiseren lijsten
a. Vaststellen verslag raadscommissie 13 januari

 De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
b. Vaststellen verslag raad 27 januari 2022

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

 De raad gaat akkoord met de geactualiseerde lijst. Daarnaast is de actie uit de 
raadscommissie van 24 november met als onderwerp ’Vragenkwartier / Vragen 
over communicatie over betalen voor restafval’ afgedaan. Afgelopen week is er 
een correctie gepubliceerd.

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

6. Ingekomen stukken
Naar aanleiding van een verzoek van mw. Heemskerk zal het college een afschrift van de 
antwoordbrieven op de ingekomen stukken ‘B02 Inwoners Hillegom, bezwaar tegen herindeling 
Pr. Irenelaan’ en  ‘B04 E-mailer, tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten’  aan de raad toesturen.

7. Schriftelijke  vragen
 Dhr. Buick is tevreden met de beantwoording van de vragen van zijn fractie over ‘manifest 

bedrijfsleven – beter bereikbaarheid Bollenstreek’
 Dhr. Semrek stelt aanvullende vragen over de beantwoording van de vragen van zijn fractie 

over ‘verzekering Wmo hulpmiddelen’. De beantwoording door wethouder Van Rijn is naar 
tevredenheid.

BESPREEKSTUKKEN

8. Vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 8 maart 2022
Dhr. Langeveld geeft op verzoek een korte toelichting om de agenda van de vergadering. Hij zal 
de analyses ‘aanpak vervolg woonruimteverdeling’ en ‘aanpak vervolg woningbouw’ delen met 
de raad. 

9. Masterplan 2.0 SDO/JBH 
De volgende amendementen worden ingediend:
 Amendement A- Masterplan 2.0 SDO/JBH, aanvullend kader (GL, D66, Bloeiend Hillegom en 

Co Jansen
 Amendement B- Masterplan 2.0SDO/JBH aanvullend kader inzake exploitatie (GroenLinks)

Besluitvorming:
1. De raad besluit te verwerpen de volgende amendementen:

 Amendement A- Masterplan 2.0 SDO/JBH, aanvullend kader (GL, D66, Bloeiend 
Hillegom en Co Jansen: 5 stemmen voor (GroenLinks, D66, Bloeiend Hillegom en Co 
Jansen en 11 stemmen tegen (BBH, CDA en VVD)

 Amendement B- Masterplan 2.0SDO/JBH aanvullend kader inzake exploitatie 
(GroenLinks): 5 stemmen voor (GroenLinks, D66, Bloeiend Hillegom en Co Jansen en 11 
stemmen tegen (BBH, CDA en VVD)

2. De raad besluit onder aflegging van een stemverklaring door de heren Van Egmond en 
Jansen, met 14 stemmen voor (BBH, CDA, Bloeiend Hillegom, VVD, D66) en 2 stemmen 
tegen (GroenLinks, Co Jansen), 
1. De kaders van het ingediende Masterplan 2.0 SDO/JBH met bouwplan vast te stellen, 

voor de realisatie van de deelopgaven:

- een verbouwing/aanbouw van de bestaande SDO-locatie t.b.v. de tafeltennisruimte,  
gezamenlijke kantine, nieuwe sanitaire voorziening en een Jeu de Boules hal;

- de verplaatsing van de huidige JBH Hillegom locatie naar de SDO-locatie met 15 
buitenbanen en 10 binnenbanen; 

- de huidige graskorfbalvelden vervangen door een 1,5 kunstgras korfbalveld op 
basis van zand infill; 

- het restant grasveld op het SDO-terrein vrijkomt voor semi- openbaar gebruik.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.197.500,-, waarvan de 

onderverdeling als volgt is:

- € 937.500,- als éénmalige bijdrage voor de realisatie van de accommodatie.
- € 60.000,- voor de aanleg van 15 buitenbanen Jeu de Boules.
- € 150.000,- voor de aanleg van 1,5 kunstgras korfbalveld met led-lichtmasten.
- € 50.000,- voor de begeleidingskosten.

De kapitaallasten van dit krediet te dekken door te beschikken over de reserve 
kapitaallasten nieuwe investeringen.

3. Vanuit de Algemene Reserve in verband hiermee een bedrag te storten van 

€ 1.197.500,- in de kapitaallastenreserve nieuwe investeringen.
4. De begrotingswijziging R05 vast te stellen.
5. Na vaststelling door de raad als gemeente haar medewerking te verlenen aan de 

bestemmingsplanwijziging.

Verslag raadsvergadering 24 februari 2022 (CONCEPT)                                                            Pagina 2 van 4



HAMERSTUKKEN

10. Verordening Jeugdhulp 2022 Hillegom
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. De Verordening Jeugdhulp Hillegom 2022 vast te stellen. 

11. Zienswijze Kadernota 2023-2027 Gemeenschappelijke regeling Cocensus
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023-2027 van de Gemeenschappelijke regeling 

Cocensus;
2. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Cocensus te laten weten dat de raad instemt 

met de Kadernota 2023-2027, conform bijgaande brief.

12. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Leidsestraat 122 
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en 

artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, 
overeenkomstig bijgaande 'verklaring van geen bedenkingen', in ontwerp geen 
bedenkingen te hebben tegen de op 13 juli 2021 ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning voor de transformatie van de bestaande bollenschuur op het adres 
Leidsestraat 122 en het aanbouwen van een nieuw gebouw ten behoeve van de realisatie 
van 15 appartementen. 

2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen 
worden ingediend.

3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening vast 
te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is middels een anterieure 
overeenkomst.

13. Legesverordening Hillegom 2022 na Omgevingswet
De raad besluit unaniem zonder stemming:
De Legesverordening Hillegom 2022 na invoering Omgevingswet met bijbehorende 
tarieventabel vast te stellen.

14. Zienswijze op begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de 

begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
3. Een bedrag van € 275.891,- beschikbaar te stellen en hiervoor een bedrag van € 195.891,- 

ten laste van het resultaat te brengen.
4. De begrotingswijziging R04 vast te stellen.

15. Vaststellen visie verblijfsrecreatie
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. De visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen vast te stellen voor de gemeente 

Hillegom.
2. De visie verblijfsrecreatie te hanteren als input voor de omgevingsvisie. 
3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma verder uit te werken.

16. Verantwoording fractiebudgetten 2021
De raad besluit unaniem zonder stemming:
de verantwoording van de fractiebudgetten 2021 vast te stellen volgens het bij dit voorstel 
behorende overzicht.

MOTIE VREEMD AAN AGENDA

17. Motie vreemd GroenLinks, Co Jansen ‘Opschorting van de uitvoering van ISG-beleid’

De raad besluit te verwerpen met 2 stemmen voor (GroenLinks, Co Jansen) en 14 stemmen 
tegen (BBH, CDA, Bloeiend Hillegom, VVD, D66) de motie vreemd aan de agenda ‘Opschorting 
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van de uitvoering van ISG-beleid’.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 maart 2022,

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