
Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 5 november 2020

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester
Leden: 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, vanaf punt 4) en M.T.B.M. de 
Wit (BBH) en de heren I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 
(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen (Co 
Jansen), C.H. Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), 
R.I. Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA) en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.J. Hoekstra en de heer A. de Jong

1. Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. 
Door loting wordt mevrouw Rippner aangewezen als eerst stemmend lid. 
De voorzitter meldt dat de heer Buijck heeft laten weten per 1 december het 
fractievoorzitterschap van de VVD over te dragen aan mevrouw Pijnacker.

2. Vaststellen van de agenda
De raad heeft op 29 oktober besloten de 2e bestuursrapportage 2020 (agendapunt 8) als 
hamerstuk te behandelen. De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

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

4. Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de gevel van een pand in de Hoofdstraat. Deze worden 
beantwoord door wethouder Hoekstra.
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de uitvoering van het leerlingenvervoer. Deze worden 
beantwoord door wethouder Hoekstra.
De heer Van Egmond stelt vragen over de waardevolle-bomenlijst. Deze worden beantwoord 
door wethouder De Jong. De wethouder zegt toe dat het college voor het eind van het jaar de 
waardevolle-bomenlijst zal actualiseren en de raad hierover zal informeren.

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 30 september en 1 oktober 
2020 en van de raadsvergadering van 15 oktober 2020
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

De raad actualiseert de actielijst.
De heer van Erk zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de nieuwe planning voor de 
evaluatie van de Verordening tegenprestatie naar vermogen ISD 2019.

De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende toezeggingen blijft 
ongewijzigd.

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

7. Schriftelijk gestelde vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen.

8. 2e Bestuursrapportage 2020
Mevrouw Heemskerk en de heer Van Egmond leggen een stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9. Programmabegroting 2021-2024 (moties zie bijlage)
De heer Langeveld dient namens alle fracties een motie in over verbonden partijen.
De voorzitter zegt toe alsnog de onbeantwoorde technische vragen van de fractie van 
GroenLinks over de programmabegroting te laten beantwoorden.
De heer Van Egmond (GroenLinks) dient een motie van treurnis in.
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De heer Van Erk zegt toe de raadsleden als toehoorder uit te laten nodigen voor de digitale 
bewonersbijeenkomst op 19 november.

De heer Van Egmond wijzigt namens de indieners de motie van treurnis.

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van GroenLinks en Co Jansen zijn tegen. De 
overige fracties zijn vóór.

De raad neemt de motie over verbonden partijen unaniem aan.
De raad verwerpt de gewijzigde motie van treurnis. De fracties van GroenLinks en Co Jansen 
zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.

10. Bijdrage sfeerverlichting centrum Hillegom
De heer Zwaan dient namens de fractie van CDA mondeling een amendement in over de 
exploitatiekosten (zie bijlage).
Na discussie trekt de heer Zwaan namens de indieners het amendement in.
De heren Semrek en Van Egmond leggen een stemverklaring af.
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen.

11. Hamerstuk:
Controleplan accountant 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.49 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2020.

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

MOTIE  (aangenomen)
Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024, Verbonden partijen
Ingediend door de heer Langeveld namens alle fracties 

Tekst motie
De raad,
overwegende dat
 in de Programmabegroting 2021-2024 voor de jaren 2022-2024 een tekort geraamd is dat 

varieert tussen € 896.000 en €1.152.000;
 deze tekorten na herberekening met de resultaten van de Septembercirculaire nog altijd 

tussen de € 329.000 en € 866.000 bedragen;
 de uitgaven aan de verbonden partijen in 2021 begroot zijn op ruim € 28 miljoen en daarmee 

ruim 50% van de totale lasten van gemeente Hillegom voor 2021 beslaan;
 enkele gemeenschappelijke regelingen in een meerjarenbegroting hebben aangegeven dat 

de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten tot en met 2024 zullen stijgen,
van mening dat
 gestreefd moet worden naar een sluitende begroting voor de jaren 2022-2024;
 van verbonden partijen net zo goed een inspanning tot bezuiniging verwacht mag 

worden als van de daarin deelnemende gemeenten;
 het de moeite waard is om te zoeken naar besparingen in de jaarlijkse bijdragen van de 

gemeente aan de verbonden partijen,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
 in overleg te treden met de andere gemeenten die deelnemen aan verbonden partijen over 

het opleggen van een taakstelling aan verbonden partijen;
 in gesprek te gaan met de verbonden partijen over de mogelijkheden om de bijdrage van 

gemeente Hillegom omlaag te brengen;
 en de raad te informeren over de resultaten van deze gesprekken voor de behandeling van 

de Kadernota 2022
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE VAN TREURNIS  (verworpen na wijziging)
Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024, Ontbreken van concrete doelstellingen
Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks) 

Tekst motie
De raad,
overwegende dat
 bij de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023 diverse fracties kritische 

kanttekeningen hebben gemaakt over het ontbreken van concrete doelstellingen en daarmee 
een duidelijke koppeling tussen begrote uitgaven en beoogde resultaten dan wel effecten;

 naar aanleiding hiervan de fractievoorzitters hebben uitgesproken dat de begroting 
leesbaarder en concreter gemaakt dient te worden;

 het college zich hierbij heeft aangesloten;
 in de nu voorliggende Programmabegroting 2021-2024 geen enkele verbetering is te vinden 

voor zover het betreft het concretiseren van doelstellingen;
 het college heeft aangegeven dat met de concretisering wel een aanvang is gemaakt, maar 

dit is gestagneerd door de corona-crisis en de hiermee gepaard gaande 
ambtelijke inzet,

van mening dat
 het stellen van concrete doelen een onlosmakelijk en impliciet onderdeel is van het opstellen 

van een programmabegroting en niet een extra activiteit die extra 
ambtelijke capaciteit vergt, zoals door het college wordt gesuggereerd;
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 het ontbreken van concrete doelstellingen de raad ernstig belemmert in het uitvoeren van 
zijn kaderstellende en controlerende taak,

gehoord de beraadslaging,
spreekt zijn treurnis uit 
 over het wederom ontbreken van concrete doelstellingen in de Programmabegroting, 

waardoor de programmabegroting tekortschiet als belangrijk instrument voor zijn 
kaderstellende en controlerende rol

en gaat over tot de orde van de dag.

Aangebrachte wijziging:
Onder ‘van mening dat’ geschrapt: ‘en niet een extra activiteit die extra ambtelijke capaciteit 
vergt, zoals door het college wordt gesuggereerd’

Mondeling AMENDEMENT (ingetrokken)
Onderwerp: Bijdrage sfeerverlichting centrum Hillegom
Ingediend door de heer Zwaan namens de fractie van CDA

Tekst amendement
Aan het conceptbesluit toevoegen:
3. de subsidie alleen te verlenen als het Koopcentrum Hillegom zich verplicht de structurele 

exploitatiekosten op zich te nemen.
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