
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom d.d. 12 mei 2022

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

Nederpelt (BBH), J. Grimbergen, J.M.R. Rippner (BBH), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 
Hillegom), K.W. Scholtens (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen, C.H. Langeveld (CDA), J. Zwaan
(CDA,), 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 

Afwezig:
Leden: J. van Duffelen (BBH),

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

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld conform voorsteel

3. Spreekgelegenheid publiek
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Coalitieakkoord ‘Met trots vooruit!’
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Met trots vooruit!’ vast te stellen.

Toezeggingen door de coalitiepartijen:
1. Er wordt deze raadsperiode nog gekeken naar bouwlocaties buiten de bebouwde kom.
2. De actualisatie van de woonvisie is voorzien in 2024. Hierin zal ook de discussie over de mix 

van doelgroepen worden meegenomen inclusief het percentage sociale woningbouw.
3. Er zal gezocht worden naar manieren om de inwoners dichterbij de politiek / gemeente te 

brengen (bijv. app).
4. Er wordt een excursie georganiseerd door het dorp over cultuurhistorie / karakteristieken dorp 

onder leiding van dhr. Langeveld.
5. Bij het vergroten van het bomenbestand wordt gekozen voor inheemse bomen in het kader van 

de biodiversiteit.

De voorzitter geeft een korte toelichting op het verdere proces. De kadernota zal beleidsarm zijn 
omdat er nog een aantal zaken, waaronder ook de meicirculaire, verder moeten worden uitgewerkt. 
Het college zal in de zomerperiode het coalitieakkoord uitwerken in een uitvoeringsprogramma. 
Deze zal in het najaar gelijk met de programmabegroting worden gepresenteerd. 

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 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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