
Conceptverslag van de openbare (digitale) vergadering van de raadscommissie van de 
gemeente Hillegom, gehouden op 14 mei 2020

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: J. Grimbergen
Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), L.M.J. Pijnacker (VVD) en 

A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren S. Bijl (D66), S. Boschma (D66), I.B. 
Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), C.H. Langeveld (CDA), B.H. Meijer 
(GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66) en J. 
Zwaan (CDA)

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

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

1. Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19:30 uur. 

2. Vaststellen van de agenda
De raadscommissie schrapt op verzoek van het college agendapunt 16 (Zienswijze 
ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek) en geeft het voorstel terug aan het college ter 
aanpassing. De commissie besluit op verzoek van de fractie van BBH agendapunt 7 
(Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek) te behandelen als bespreekstuk 16a. De commissie besluit op verzoek van de 
portefeuillehouder agendapunt 14 (Concept Regionale Energiestrategie Hillegom) als 
laatste te behandelen (punt 16b).
De commissie stelt de agenda vast met inachtneming van deze wijzigingen.

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4. Vragenkwartier
Mevrouw Ruigrok stelt vragen over onderling afstand houden door publiek in het centrum. 
Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk.
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over de huisartsenpost. Deze worden beantwoord door 
wethouder Van Trigt
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over kantelsloten voor afvalcontainers. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van Rijn.
De heer Van Egmond stelt vragen over de inrichting van de Mariastraat. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van Rijn.

5. Schriftelijke vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen.

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

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

7. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek
Dit agendapunt is verplaatst naar 16a.

8. Zienswijze conceptbegroting 2021 VuilAfvoerBedrijf van de Duin- en Bollenstreek
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 28 mei 2020.

9. Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, 1e wijziging
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 28 mei 2020.

10. Zienswijze (voorlopige) jaarstukken 2019 HLTsamen
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 28 mei 2020.
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11. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Cocensus
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 28 mei 2020.

12. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 28 mei 2020.

13. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Holland 
Rijnland
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 28 mei 2020.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

14. Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom
Dit agendapunt is verplaatst naar 16b.

15. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 HLTsamen
De fracties van BBH, CDA en VVD willen het voorstel als hamerstuk voor de raad agenderen.
De fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en D66 willen het in de raad bespreken. 
Bespreekpunt: de doelstellingen van HLTsamen moeten meer SMART geformuleerd worden 
om sturing door de raad beter mogelijk te maken.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 28 mei 2020.

16. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek
Dit agendapunt is geschrapt.

16a. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB)
Wethouder Van Rijn zegt toe de raad tijdig te informeren bij wijziging van de financiële 
situatie van de GR KDB. Hij zegt ook toe in het dagelijks bestuur van de GR KDB de suggestie 
te bespreken om een ”corona-reserve” in te stellen en deze te voeden uit het overschot van 
2019.

De voorzitter stelt vast dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen 
als hamerstuk voor de raad van 28 mei 2020.

16b. Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom
Alle fracties willen het voorstel in de raad bespreken.
Bespreekpunten:
GL: Energiebesparing: Versnellen van energiebesparingsmaatregelen, loslaten van de 

koppeling woningisolatie-warmtebron, meer handhaving bij bedrijven.
Warmte: Holland Rijnland nadrukkelijk vragen over de eigen grenzen heen te kijken, 
ontwikkelen van warmtebronnen dichtbij Hillegom.
Elektriciteit: Twee elementen noemen: infrastructuur en lokaal eigenaarschap, 
lobbyen bij de provincie om beperkingen in het groene hart te versoepelen, ter 
bescherming van bollengronden onderzoeken of GOM-woningen als financieringsbron 
voor de herstructurering van het bollengebied vervangen kunnen worden door 
windmolens/zonnepanelen.
Mobiliteit: Concretere plannen voor alternatieven in de Regionale Strategie Mobiliteit  
opnemen.
Sociaal-economische principes (bijlage 5.5): Het principe toevoegen dat de transitie 
niet mag leiden tot verhoging van woon- en energielasten, aan het derde principe 
(participatieplan) toevoegen dat hierbij wordt gestreefd naar maximaal lokaal 
eigenaarschap.

BBH: Rekening houden met snelle technologische ontwikkelingen door niet te ver vooruit 
afspraken te maken, betaalbaarheid.

Bloeiend Hillegom: De formulering van de wensen en bedenkingen wijzigen (“we verwachten 
van Holland Rijnland” in plaats van “we vragen Holland Rijnland”), sterkere 
bescherming van bollengronden, biomassa als optie schrappen.

VVD: Sterkere bescherming van bollengronden, betaalbaarheid.
D66: Te afwachtende houding van Hillegom, sterkere bescherming van het 

cultuurhistorische karakter van bollengronden, concretere plannen voor mobiliteit 
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(stimulering openbaar vervoer), eerdere communicatie naar inwoners en private 
partijen, benutting warmte uit oppervlaktewater voor Hillegom, handhaving van de 
Hillegomse ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

CDA: Bezien of de bespreekpunten van andere fracties tot aanscherping van de “wensen 
en bedenkingen” kunnen leiden.

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 28 mei 2020.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2020.

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk 
griffier voorzitter
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