
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom 
d.d. 30 maart 2022

Aanwezig
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen, waarnemend burgemeester
Griffier: Y.P.A. Hermans
Leden: F.J.M. Evers (BBH), A. de Jong (BBH), I.C.J.A Evers (BBH), D.A. Boonstra (BBH), J.A. 

van Rijn (BBH), J.S. Nederpelt (BBH), J. van Duffelen (BBH), C.J. Hoekstra (CDA) C.H. 
Langeveld (CDA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), K.W. Scholtens 
(Bloeiend Hillegom),M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), L.M.J. Pijnacker (VVD), I.B. 
Buijck (VVD), R.I. Semrek (D66), J.M. Out (D66), H. de Hoog (GroenLinks), C.J. Cornet 
(Hart voor Hillegom) 

Afwezig
Voorzitter: Dhr. Van Erk
Leden: M. Roelofs (BBH)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De voorzitter geeft aan dat hij voor 
een beperkte duur door de Commissaris van de Koning benoemd is tot waarnemend 
burgemeester wegens persoonlijke omstandigheden van burgemeester van Erk. Dit is 
nodig om de nieuwe raadsleden te kunnen beëdiging

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
 Het toevoegen van een agendapunt over de terugkoppeling stand van zaken 

informatiegesprekken en het vervolg –agendapunt 4a. Het agendapunt debat 
raadsakkoord/coalitieakkoord wordt agendapunt 4b.

 Agendapunt 6 ‘Benoeming 1ste en 2de plaatsvervangend voorzitter van de raad’ 
vervalt

3. Beëdiging van de raadsleden
De voorzitter spreekt de raad toe over de komende raadsperiode. Dhr. Van Egmond 
spreekt mw. De Hoog als nieuw raadslid toe.
De volgende raadsleden leggen de verklaring en belofte af: 
De dames Boonstra, Evers, Heemskerk-Rekké, de Hoog, Pijnacker en Scholtens en de 
heren Buijck, Cornet, Dijkshoorn, van Duffelen, Evers, Nederpelt, Out, Van Rijn en 
Semrek
De volgende leden legen de eed af:
Mw. Hoekstra en de heren De Jong en Langeveld.

4a. Terugkoppeling stand van zaken informatiegesprekken en het vervolg 
Dhr. Van Rijn informeert te raad over de stand van zaken van de informatiegesprekken 
en het vervolg. Hij geeft aan dat de BBH, naast het CDA, ook Bloeiend Hillegom zal 
uitnodigen voor vervolggesprekken om te komen tot een stabiele coalitie voor de 
komende raadsperiode.

4b. Debat raadsakkoord/coalitieakkoord
De raad besluit unaniem:
1. Te kiezen voor een traditioneel coalitieakkoord dat voorgelegd wordt aan de raad 

met de ruimte voor alle fracties om er inhoudelijk onderwerpen aan toe te voegen. 
2. En daarbij als uitgangspunt te nemen een constructieve samenwerking tussen alle 

fracties voor de komende raadsperiode.

5. Aanwijzen leden stemcommissie
De raad wijst de dames Boonstra, De Hoog en dhr. Dijkshoorn aan als leden van de 
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stemcommissie. Mw. Boonstra is voorzitter.

6. Benoeming 1ste en 2de plaatsvervangend voorzitter van de raad (onder 
voorbehoud)
Vervallen.

7. Benoeming voorzitters raadscommissie
Mw. Boonstra meldt als voorzitter van de stemcommissie dat er 18 stemmen voor het 
voorgestelde raadsbesluit zijn geteld en 0 stemmen tegen.
De raad besluit  derhalve unaniem:
de heer C.H. Langeveld te benoemen als voorzitter van de raadscommissie voor de 
periode van 30 maart tot 28 april 2022.

8. Benoeming burgerleden
Mw. Boonstra meldt als voorzitter van de stemcommissie dat er 18 stemmen voor  het 
voorgestelde raadsbesluit zijn geteld en 0 stemmen tegen.
De raad besluit  derhalve unaniem:
de voorgedragen burgerleden te benoemen.
- D.S Bijwaard
- W. Bijwaard
- J. Bommel
- J. Cornet
- K. van Eeuwijk
- P. Hulst
- A. Kunst-Reekers
- B. Meijer
- B. Mense
- mevr. I. Van der Lans-van der Pas
- L. Pesschier
- F. Vrijburg
- A. Vrijhoef
- D. Warmerdam
- J. Zwaan

De volgende burgerleden leggen de verklaring en belofte af:
De dames Bijwaard, Cornet, Van der Lans-van der Pas en Pesschier en de heren Bijwaard, Van 
Eeuwijk, Hulst, Meijer, Mense, Vrijburg en Vrijhoef.

De volgende leden leggen de eed af:
mevr. Kunst-Reekers en de heren Bommel, Warmerdam en Zwaan

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 april 2022,

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