
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 
Hillegom, gehouden op 11 mei 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer J. Grimbergen 
Leden: de dames A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), E.G. Pesschier (VVD), L.M.J. Pijnacker 
(VVD), J.M.R. Rippner (BBH), M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren I.B. Buijck 
(VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), D. van Egmond (GroenLinks), 
F.J.M. Evers (BBH), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. Langeveld (CDA), B.H. Meijer 
(GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66), F.R. 
Vrijburg (CDA), en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: de heer G. van Dooren, adjunct-griffier

Aanwezig: burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heer  A. de 
Jong

1. Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur. 

2. Vaststellen van de agenda
De commissie besluit agendapunten 10, Zienswijze ontwerpbegroting 2022 HLTsamen, 
agendapunt 12, Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020, en agendapunt 13, 
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 ODWH, als bespreekstukken te agenderen. Agendapunt 
10 wordt agendapunt 7a. De raadscommissie stelt de gewijzigde agenda vast.

Gedurende de avond wordt besloten agendapunten 12 en 13 door te schuiven naar de 
commissievergadering van 12 mei 2021. 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Mevrouw E. van der Ploeg spreekt in over de verwijderde speelvoorzieningen voor peuters en 
kleuters in de wijk Avenbeeck. Zij deelt een petitie met de raad.

Onderwerpen ter informatie

4. Presentatie politiecijfers
De heer Woppenkamp, teamchef van politieteam Bollen Noord, neemt de 
raadscommissie mee in de misdaadcijfers in Hillegom, vertelt meer over de inzet van 
(wijk)agenten in Hillegom en over de veranderingen van teams in de regio. De 
raadsleden stellen verduidelijkende vragen. De heer Woppenkamp zegt toe de raad te 
informeren over het aantal geregistreerde verkeersongevallen aan de Wilhelminalaan in 
2020. De heer Woppenkamp zegt toe te onderzoeken waarom de meeste 
verkeersongevallen zich voordoen op de wegen waar de gemeente recentelijk 
geïnvesteerd heeft in verkeersveiligheid (Leidsestraat, Van den Endelaan en 
Weeresteinstraat) en zal deze resultaten aan de raad toesturen. De heer Woppenkamp 
zegt toe de raad te informeren over hoeveel verkeerscontroles de politie in 2020 heeft 
uitgevoerd binnen Hillegom.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

5. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Hillegom
De fractie van GroenLinks adviseert dit raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de 
raad van 27 mei om een amendement te bespreken. Met dit amendement stelt GroenLinks  
voor om aan beslispunt twee de lokale doelstellingen (energieneutraal in 2030 en 
klimaatneutraal in 2050) toe te voegen. De overige fracties adviseren het raadsvoorstel te 
agenderen als hamerstuk. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 27 mei.

6. Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

1



Wethouder Hoekstra zegt toe bij Holland Rijnland navraag te doen naar de participatie van 
inwoners m.b.t. de Regionale Strategie Mobiliteit en de raad hierover te informeren. De 
fracties adviseren als volgt:

fractie Advies Bespreekpunten
BBH Bespreekstuk  Bespreken van de komende amendementen
CDA Bespreekstuk  Een amendement voor betere OV-verbindingen 

naar Haarlemmermeer
Co Jansen Bespreekstuk  Een amendement voor betere OV-verbindingen 

naar Haarlemmermeer
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk  Bespreken van de komende amendementen
D66 Bespreekstuk  Een amendement voor betere OV-verbindingen 

naar Haarlemmermeer
VVD Bespreekstuk  Bespreken van de komende amendementen
GroenLinks Bespreekstuk  Een amendement voor betere OV-verbindingen 

naar Haarlemmermeer
 Een amendement om toerisme per auto 

ontmoedigen
 Een amendement over vrachtverkeer via hubs

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 27 mei 2021.

7. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland
Wethouder Hoekstra licht toe dat binnen Holland Rijnland is afgesproken dat de intrinsieke 
waarde natuur wordt opgenomen in een op te stellen landschapsstrategie. De voorzitter 
concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerstuk voor de raad van 27 mei 2021.

7a. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 HLTsamen
Na de bespreking adviseren de fracties van de BBH, CDA, VVD en Bloeiend Hillegom het 
raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 27 mei. De fracties van 
GroenLinks, Co Jansen en D66 adviseren het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen. 
Als bespreekpunten worden genoemd: 
- Eventueel indienen of aanpassen van de zienswijze.
- De extra kosten (2fte).
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie  adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 27 mei 2021.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

8. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 27 mei 2021.

9. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Hollands Midden (VRHM)
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 27 mei 2021.

10. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 HLTsamen
De commissie bespreekt dit raadsvoorstel als agendapunt 7a. 

11. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Cocensus
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 27 mei 2021.

12. Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020
De raadscommissie schuift de bespreking van dit onderwerp door naar de raadscommissie 
van 12 mei. 

13. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
De raadscommissie schuift de bespreking van dit onderwerp door naar de raadscommissie 
van 12 mei. 
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14. Bekrachtigen geheimhouding grondexploitaties
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 27 mei 2021.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021.

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