
Aan de gemeenteraad van Hillegom 
Hillegom, 17 juli 2020 

 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op maandag 13 juli 2020 werd bekend dat Fred van Trigt, wethouder namens het CDA, 
burgemeester van Zoeterwoude zal worden. Dat stelde het CDA in Hillegom voor de vraag 
op welke manier wethouder Van Trigt het beste opgevolgd kan worden. In de afgelopen 
dagen is daarover constructief overleg gevoerd binnen het CDA, met burgemeester en 
wethouders en met onze coalitiepartner BBH. Hierbij hebben wij in overweging genomen 
dat na het vertrek van de wethouder een periode van anderhalf jaar tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen overbrugd moet worden. Dat is een korte periode als we 
inschatten hoeveel tijd het kost om een geschikte opvolger te vinden, te benoemen en in te 
werken. 
 
Karin Hoekstra, nu nog wethouder in deeltijd voor het CDA, heeft zich bereid verklaard om 
na het vertrek van wethouder van Trigt verder te gaan als voltijds wethouder. Bovendien is 
het college bereid tot een herschikking van portefeuilles, om de portefeuilles van wethouder 
Van Trigt binnen het college zo goed mogelijk te verdelen. Het CDA stelt na overleg met de 
BBH voor om wethouder Hoekstra een voltijdaanstelling als wethouder te verlenen en de 
portefeuilles van wethouder Van Trigt binnen het college te verdelen. 
 
We beseffen dat we hiermee een groot beroep doen op de wethouders, die hun taak in de 
laatste anderhalf jaar van deze termijn verzwaard zien worden, maar stellen daar tegenover 
dat aanvulling van het college met een vierde wethouder een periode van onzekerheid en 
gewenning met zich meebrengt. Het CDA en de BBH hebben er het volste vertrouwen in dat 
wethouder Hoekstra samen met de overige collegeleden het gemis van wethouder Van Trigt 
kan opvangen. Wij hopen dan ook van harte dat de raad met dit voorstel kan instemmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Langeveld,   mede namens Frank Evers 
fractievoorzitter CDA  fractievoorzitter BBH 


