
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 
Hillegom, gehouden op 12 mei 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer C.H. Langeveld
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), C. Diepeveen (CDA), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend 

Hillegom), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 
L.M.J. Pijnacker (VVD), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), M.T.B.M. de Wit (BBH) en 
de heren S. Bijl (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), P.J. 
Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt 
(BBH), M. Roelofs (BBH), F.R. Vrijburg (CDA), D.J.G. Warmerdam (VVD) en J. 
Zwaan (CDA)

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

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

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

2. Vaststellen van de agenda
De commissie besluit de voorlopige jaarstukken HLTsamen 2020 als agendapunt 9a toe te 
voegen aan de agenda en de zienswijze op de ODWH 2022 als agendapunt 9b. De 
raadscommissie stelt de agenda gewijzigd vast.

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

4. Vragenkwartier
De heer Jansen stelt vragen over de voortgang van het veilig maken van het spoorwegoverpad 
aan de Frederikslaan. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Hoekstra. 
De heer Jansen stelt vragen over het verwijderen van boten uit de haven. De vragen worden 
beantwoord door wethouder De Jong. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over publicatie van wijknamen op de gemeente website. 
Deze vragen worden beantwoord door wethouder Hoekstra. Wethouder Hoekstra zegt toe dat 
de huidige wijkindeling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en in de Hillegommer 
en de raad hierover te informeren. 
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over de verkeersveiligheid bij de uitrit naar de Meerlaan vanuit 
de Ringoevers. Deze vragen worden beantwoord door wethouder De Jong. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de voortgang van werkzaamheden aan de Vossepolder. 
Deze vragen worden beantwoord door Wethouder De Jong. 

5. Schriftelijke vragen
Er zijn geen beantwoorde schriftelijke vragen.

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

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

7. Adviesrecht van de raad van Hillegom in het kader van de Omgevingswet
De commissie adviseert als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
CDA Bespreekstuk
Co Jansen Bespreekstuk  Voorkomen dat onwenselijke vergunningen worden 

afgegeven voor GOM-woningen 
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk  Voorkomen dat onwenselijke vergunningen worden 

afgegeven voor GOM-woningen
D66 Bespreekstuk  Aanpassen punt a in de lijst: zodat twijfelgevallen naar 

de raad gaan.
 Aanpassen punt e in de lijst: een nuancering 

aanbrengen over de bovenlokale 
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infrastructuurprojecten 
VVD Hamerstuk
GroenLinks  Aanpassen punt a in de lijst: zodat twijfelgevallen naar 

de raad gaan.
 Aanpassen punt e in de lijst: een nuancering 

aanbrengen over de bovenlokale 
infrastructuurprojecten 

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

8. Evaluatie economische samenwerking Duin- & Bollenstreek en periode na 2021 
De commissie adviseert als volgt:
 
fractie advies       bespreekpunten
BBH Hamerstuk
CDA Hamerstuk
Co Jansen Bespreekstuk  Het Katwijkse model
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk  
D66 Hamerstuk
VVD Bespreekstuk  Meetbare resultaten
GroenLinks Bespreekstuk  Eerst de huidige samenwerking verbeteren en dan 

verder. 

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

9. Mantelzorgondersteuning en -waardering
Wethouder Van Rijn zegt toe te onderzoeken of en op welke manier de mantelzorgers een 
‘waarderingsbon’ kunnen krijgen die tevens nuttig is voor de lokale ondernemers en de raad 
hierover te informeren. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert 
het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 27 mei 2021. 

9a. Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020
Wethouder De Jong zegt toe na te gaan waarom de raad niet eerder geïnformeerd is over de 
extra kosten binnen HLTsamen en de raad hierover te informeren. 
De fractie van GroenLinks adviseert dit raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de 
raad van 27 mei om de zienswijze te amenderen. De overige 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.

9b. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 ODWH 
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 
agenderen als hamerstuk voor de raad van 27 mei.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

10. Aanwijzing accountant
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 27 mei 2021.

11. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 VuilAfvoerBedrijf Duin- & Bollenstreek (VAB)
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 27 mei 2021.

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

13. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- & 
Bollenstreek (GR KDB)
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 27 mei 2021.

14. Zienswijze concept programmabegroting 2022 Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
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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 23:17 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021.

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