
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom d.d. 25 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. van Duffelen (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,), 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

Insprekers: dhr. Hageman, mw. Nierkes-Stijnman

Afwezig:
Leden: R.I. Semrek (D66)
Wethouders:    M.A. Dijkshoorn

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom. Dhr. Semrek is 
afwezig.

2. Vaststellen agenda
Dhr. Out verzoekt de raad agendapunt 12 Zienswijze begroting 2023 Gr ISD Bollenstreek te
agenderen als bespreekstuk. De raad gaat met deze wijziging akkoord.
Het voorstel zal als agendapunt 9a worden behandeld.

3. Spreekgelegenheid voor het publiek
Er hebben zich twee insprekers aangemeld:
 Dhr. Hageman: handhaving in het voetgangersgebied, park bij de Mesdaglaan.
 Mw. Nierkes-Stijnman: leerlingenvervoer

4. Vragenkwartier
De volgende raadsleden hebben vragen voor het vragenkwartier:
 Dhr. Cornet - HvH: over klachten ontbreken meldingen werkzaamheden
 Dhr. Out - D66: onderwijs Oekraïnse vluchtelingen.


5. Vaststellen verslagen en actualiseren lijsten:
a. Vaststellen verslag raadscommissie 14 april 2022

De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
b. Vaststellen verslag raad 28 april 2022

De raad stelt het verslag vast conform voorstel.
c. Vaststellen verslag raad 12 mei 2022

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

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

De raad gaat akkoord met de geactualiseerde lijst?

6. Ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzen van afhandeling 

7. Schriftelijke vragen
De vragen van HvH over de verhuur van de haven zijn naar tevredenheid beantwoord. Hart
voor Hillegom: de verhuur van de haven.

8. Benoeming en beëdiging burgerlid 

Verslag raadsvergadering 25 mei 2022 Pagina 1 van 4



De raad stelt een stemcommissie in bestaande uit de heren Zwaan (voorzitter) en Out en 
mevrouw Scholtens
De heer Zwaan meldt namens de stemcommissie dat er 18 stembriefjes zijn ingeleverd en 
dat de uitslag daarvan is dat 18 stemmen voor het voorstel zijn uitgebracht.

De raad besluit unaniem:
Mevrouw S.E. Huizing te benoemen als burgerlid namens de fractie BBH.

Mw. Huizing legt de verklaring en belofte af.

9. Aanwijzen leden Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen
Dhr. Zwaan meldt namens de stemcommissie dat er 18 stembriefjes zijn ingeleverd. Wat 
betreft de beslispunten 1 t/m 3 zijn er 18 stemmen voor uitgebracht. Wat betreft 
beslispunt 4 zijn er 17 stemmen uitgebracht voor dhr. Cornet en 1 stem tegen en de 
overige kandidaten 18 stemmen voor.
De raad besluit:
1. Wethouder J.A. van Rijn als lid en burgemeester A. van Erk als plaatsvervangend lid in 

het Algemeen Bestuur van Hecht aan te wijzen.
2. Wethouder M.A. Dijkshoorn als lid en wethouder A. de Jong als plaatsvervangend lid in 

het Algemeen Bestuur van Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek aan te wijzen. 
3. Wethouder C.J. Hoekstra en wethouder A. de Jong als leden in het Algemeen Bestuur 

van de Omgevingsdienst West-Holland aan te wijzen. 
4. Raadsleden C.H. Langeveld en C.J. Cornet als leden en raadslid M. Roelofs en 

burgemeester A. van Erk als plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur van 
Holland Rijnland aan te wijzen. 

BESPREEKSTUKKEN:

9a. Zienswijze begroting 2023 Gr ISD Bollenstreek
Het volgende amendementen worden ingediend:
 Amendement ISD Bollenstreek (D66)

Besluitvorming:
1. De raad besluit unaniem aan te nemen:
Amendement ISD Bollenstreek (D66)
2. De raad besluit unaniem zonder stemming (inclusief aangenomen amendement)
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt mitVV 
VV16E9677C661847E38B3ED05B56CF202F \* MERGEFORMAT  met de ontwerpbegroting 
2023 mitVV VV89560C38AF20401FA99F8C714604E19F \* MERGEFORMAT  van de 
gemeenschappelijke regeling  mitVV VV81AA067061BA4B08852F925A4DD30044 \* 
MERGEFORMAT ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept. Daarbij meegevend dat de 
stijgende zorgkosten een punt van aandacht zijn. Wij constateren als raad dat er in de 
ontwerpbegroting 2023 meerdere rekenkundige fouten zijn terecht gekomen en roepen het 
bestuur op om met meer accuratesse te werk te gaan bij het opstellen van volgende 
begrotingen.

De bijgevoegde conceptbrief zal worden aangevuld met het aangenomen amendement.

HAMERSTUKKEN:

10. Ontwikkeling van de verbindende groenstructuur in het Havenkwartier (Park 
Rozendaal)
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp park Rozendaal
2. Voor de realisatie van park Rozendaal een krediet beschikbaar te stellen van       
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€ 1.215.000 en bedrag dekken door dit ten laste te brengen van de algemene reserve, 
ten gunste van de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.

3. Bij verwerving van subsidies o.a. klimaatadaptatie voor het park deze bedragen 
beschikbaar te stellen voor het project.

4. De exploitatiebegroting, na realisatie,  structureel te verhogen ten behoeve van het 
onderhoud van het park met een bedrag van € 23.000,- per jaar en dit op te nemen in 
de begroting 2024 e.v.

5. De begrotingswijziging nr R06 vast te stellen waarmee Ontwikkeling van de  
verbindende groenstructuur in het Havenkwartier (Park Rozendaal) mogelijk wordt 
gemaakt.

11. Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 Gemeenschappelijke regeling (Gr) 
werkorganisatie HLTsamen
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen 
volgens bijgevoegde brief.

12. Zienswijze begroting 2023 Gr ISD Bollenstreek     

13. Zienswijze voorlopige jaarstukken Gr werkorganisatie HLTsamen 2021 
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 
voorlopige jaarstukken 2021 HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

14. 4e wijziging Gr Cocensus ,
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Het college toestemming te geven om in te stemmen  met de 4e wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020. 

15. Zienswijze Begroting 2023 Gr Cocensus 
De raad besluit unaniem zonder stemming:
als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de Begroting 2023 en 
het Meerjarenperspectief 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus volgens 
bijgevoegde brief.

16. Zienswijze begroting Gr Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 2023
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 
van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek volgens 
bijgevoegd concept.

17. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Gr Holland Rijnland
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met 
de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij 
een kanttekening te plaatsen volgens bijgevoegde brief.

18. Zienswijze begroting Hecht 2023 
De raad besluit unaniem zonder stemming:
1. Kennis te nemen van de kaderbrief Hecht 2023.
2. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst 
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Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad 
instemt met de ontwerpbegroting 2023 volgens bijgevoegde brief.

19. Zienswijze ontwerpbegroting Gr Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Als zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat 
de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2023-
2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden conform 
bijgevoegde conceptbrief.

20. Zienswijze begroting Gr Omgevingsdienst West-Holland 2023
De raad besluit unaniem zonder stemming:
De bijgaande brief inzake instemming van de raad met de ontwerpbegroting 2023 en de 1e 
concept begrotingswijziging 2023  van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West-Holland vast te stellen. 

21. Wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer
De raad besluit unaniem zonder stemming:
Aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de raad geen 
wensen en bedenkingen heeft ten aanzien van de oprichting en deelname van de VRHM aan
de Stichting Risicobeheer conform bijgevoegde conceptbrief. 

22. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.33 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2022,

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