
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 17 februari 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer C.H. Langeveld
Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 

L.M.J. Pijnacker (VVD), J.M.R. Rippner (BBH) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en 
de heren J. Bommel (VVD), S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van 
Egmond (GroenLinks, P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), M. Roelofs 
(BBH) en F.R. Vrijburg (CDA) 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 raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

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

4. Vragenkwartier
Mevrouw Heemskerk, mevrouw Pijnacker en de heer Van Egmond stellen vragen over 
Jeugdzorg. De vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn. Wethouder Van Rijn zegt 
toe de notitie van Wethouder Van Kempen (Teylingen) over de jeugdzorg aan de raad toe te 
sturen. 
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over ondernemers in Hillegom. Deze worden beantwoord door 
wethouder Van Rijn. 
De heren Van Egmond en Boschma stellen vragen over de waardebonactie voor 
energiebesparende maatregelen in de Hillegom. Deze vragen worden beantwoord door 
wethouder Hoekstra.
Mevrouw Heemskerk stelt, mede namens GroenLinks, vragen over Dunantstaete. Deze vragen 
worden beantwoord door wethouder De Jong.

5. Schriftelijke vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Boschma stelt aanvullende vragen 
naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake culturele 
steunpakketten van het Rijk aan gemeenten. Deze worden beantwoord door wethouder 
Hoekstra. Mevrouw Heemskerk stelt aanvullende vragen naar aanleiding van de 
beantwoording van de schriftelijke vragen inzake vestiging kringloopwinkel Satellietbaan. 
Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra. De heer Van Egmond maakt een viertal 
opmerkingen naar aanleiding van de beantwoorde vragen inzake de plan van aanpak 
mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Wethouder Hoekstra geeft een 
terugkoppeling uit de eerste bijeenkomst van de stuurgroep mobiliteitsmaatregelen 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 

Onderwerpen ter informatie

6. Presentatie Visie verblijfsrecreatie
Mevrouw Riefel, van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd, geeft een presentatie over het 
doel, de planning en de stand van zaken van de Visie verblijfsrecreatie.

7. Betrokkenheid gemeenteraad bij taakinvulling burgemeester onder Tijdelijke 
wet maatregelen Covid-19
Burgemeester Van Erk geeft een toelichting op de wijze waarop de raad in de toekomst 
geïnformeerd zal worden bij de invulling van de bevoegdheden van de burgemeester 
onder de Tijdelijke COVID-19 wet. De woordvoerders gaan met de burgemeester in 
gesprek.
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Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

8. Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen i.v.m. coronamaatregelen
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 4 maart.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

9. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 4 maart.

10. Zienswijze kadernota 2022-2026 Gemeenschappelijke regeling Cocensus
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 4 maart.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:12 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 maart 2021.

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