
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente
Hillegom, gehouden op 16 juni 2022

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: J. Rippner 
Leden: D.S. Bijwaard (HvH), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), N.J.M. Duwel 

(D66), K. van Eeuwijk (GL), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), A. 
Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), P.J. Hulst (D66), A. Kunst-Reekers 
(CDA), C.H. Langeveld (CDA), M.J.A. Lokhorst (D66), B.H. Meijer (GroenLinks), 
B.J.P. Mense (Bloeiend Hillegom), J.S. Nederpelt (BBH), J.M. Out (D66), E.G. 
Pesschier (VVD), L.M.J. Pijnacker (VVD), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66), 
A.H.T. Vrijhoef, (HvH), D.J.G. Warmerdam (VVD) en J. Zwaan (CDA)

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

Aanwezig: burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heren 
M.A. Dijkshoorn, A. de Jong en J.A. van Rijn 
De heren Hendriksen, Molhuysen en Pop.

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

2. Vaststellen van de agenda
Het college verzoekt de raadscommissie om bij agendapunt 8 een aangepast raadsvoorstel 
te behandelen. De heer Semrek stelt voor om de beide principeverzoeken apart te 
behandelen, beide in een eerste en tweede termijn.  De commissie stemt in met beide 
voorstellen. De raadscommissie stelt de agenda conform deze voorstellen vast.

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heren Hendriksen, Molhuysen en Pop spreken individueel in over agendapunt 8 (Wensen 
en bedenkingenprocedure 1ste  Loosterweg 27-31 en Van den Endelaan 47-71). De commissie
stelt aanvullende vragen. 

4. Vragenkwartier
 De heer Grimbergen en mevrouw Heemskerk stellen vragen over aanrijtijden van de 

ambulances. Wethouder Van Rijn beantwoordt deze vragen en zegt toe de raad te informeren 
over de bezetting van de ambulancepost op de Hyacintenlaan. 

 De heer Roelofs stelt vragen over de ontwikkeling van het Kareldoormanplein. Wethouder De 
Jong beantwoord de vragen.

 De heer van Duffelen stelt vragen over de handhaving in de hoofdstraat. Burgemeester Van 
Erk beantwoord deze vragen.

 De heer Buijck stelt vragen over de onveilige verkeerssituatie op de Weerlaan bij het IKC. 
 Wethouder Hoekstra beantwoord de vragen.
 De heer Meijer stelt vragen over het leerlingenvervoer. Wethouder Van Rijn beantwoordt de 

tweede vraag en zegt toe de eerste vraag “klopt het dat het bij Noot beleid is dat na elke 
vakantie elke chauffeur een andere route krijgt” schriftelijk te beantwoorden.  

5. Schriftelijke vragen
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
 Wethouder Hoekstra geeft een terugkoppeling uit de stuurgroep Mobiliteitsmaatregelen 

Noordelijke Duin- en Bollenstreek.
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

7. Advisering AB-leden Holland Rijnland
 De heer Langeveld wijst de raadscommissie op de financiële stukken die het AB van Holland 

Rijnland zal bespreken met de mogelijke financiële gevolgen.

8. Wensen en bedenkingenprocedure 1ste  Loosterweg 27-31 en Van den Endelaan 47-
71
De commissie behandelt het aangepaste raadsvoorstel. 
De commissie bespreek eerst het principeverzoek voor de Van den Endelaan 47-71 in een 
eerste en tweede termijn. Diverse fracties overwegen met een amendement wensen en 
bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Vervolgens bespreekt de commissie het 
principeverzoek voor de 1ste Loosterweg 27-31 in een eerste en tweede termijn. Diverse 
fracties overwegen met een amendement wensen en bedenkingen ter kennis van het college
te brengen. 

De voorzitter concludeert na de bespreking dat de raadscommissie unaniem adviseert om:
1. Van het raadsvoorstel twee aparte voorstellen te maken
2. Beide voorstellen als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 30 juni 2022

9. Programmarekening 2021 Hillegom
Na de bespreking adviseren de fracties van GroenLinks en D66 om dit raadsvoorstel de 
agenderen als bespreekstuk. De overige fracties adviseren dit raadsvoorstel te agenderen als
hamerstuk. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 30 juni 2022.

10. 1ste  bestuursrapportage 2022
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie na de bespreking unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 30 juni 2022.

11. Kadernota 2023
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie na de bespreking unaniem adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 30 juni 2022.

12. Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026
Na de bespreking adviseren de fracties als volg:

Fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk Wacht de amendementen af
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk De juridische gevolgen
CDA Bespreekstuk Juridische uitwerking intrekken oude regeling
D66 Bespreekstuk Amendement voor de criteria
GroenLinks Bespreekstuk Amendement voor de criteria
Hart voor Hillegom Bespreekstuk Informatie terugnemen naar de fractie
VVD Hamerstuk Wacht de amendementen af

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 30 juni 2022.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

13. Vaststelling bestemmingsplan woningbouwproject Vossepolder, deelgebied 6
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 30 juni 2022.

14. Zienswijze herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Gr KDB
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 30 juni 2022.

15. Vaststellen grondexploitatie SIZO 2022
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 30 juni 2022.

16. Vaststellen grondexploitatie Vossepolder 2022
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 30 juni 2022.
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17. Vaststellen grondexploitatie Woonzorgzone 2022
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad
van 30 juni 2022.

18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:12 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 september 2022.

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