Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 20 februari 2020
______________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer A. van Erk, burgemeester
de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom),
A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), L.M.J. Pijnacker (VVD),
J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit
(BBH) en de heren S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen
(BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen
(BBH), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), J.S.
Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH) en J. Zwaan (CDA)
de heer M.W. Bosma, plaatsvervangend griffier

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

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
De dames J.A. Noort (CDA) en P.M. Hulspas-Jordaan (griffier) zijn afwezig.
Door loting wordt mevrouw Rippner aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3.

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

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk-Rekké stelt vragen over afkoop erfpacht. Deze worden
beantwoord door wethouder De Jong.
Mevrouw Heemskerk-Rekké stelt vragen over cameratoezicht nabij het station. Deze
worden beantwoord door burgemeester Van Erk.
De heer Van Egmond stelt vragen over woningbouwproject aan de 1e Loosterweg.
Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra.
De heren Van Egmond en Boschma stellen vragen over winkelleegstand. Deze
worden beantwoord door wethouder Van Rijn.

5.

Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 9 januari 2020 en van de
raadsvergadering van 23 januari 2020
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
Aan de actielijst worden de drie toezeggingen uit de commissievergadering van
6 februari toegevoerd.
De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en
doorlopende toezeggingen.

6.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.

7.

Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.

8.

Benoeming voorzitter raadscommissie
1

De raad benoemt mevrouw Rippner (met 17 stemmen voor en 1 stem tegen) en de
heer Langeveld (unaniem) als voorzitter van de raadscommissie.
9.
9a.

Hamerstukken:
Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9b.

Privacyreglement gemeenteraad Hillegom 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:19 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2020.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter
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