
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 8 juli 2021

_______________________________________________________________________________

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

A. Kunst-Reekers (CDA), E.G. Pesschier (VVD) A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), 
M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren S. Bijl (D66), I.B. Buijck (VVD), M.A. 
Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. 
Langeveld (CDA), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66), F.R. Vrijburg (CDA), 
D.J.G. Warmerdam (VVD) en J. Zwaan (CDA)

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

Aanwezig: burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heer A. de Jong 

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
De heer Van Gerven spreekt in over agendapunt 7 (omgevingsplan buitengebied en Zanderij).
De heer Pop spreekt in over agendapunt 7 en 9 (omgevingsplan en actualisatie 
omgevingsvisie).
De heer Minjon spreekt in over agendapunt 8 (actualisatie omgevingsvisie).
De heer Van Berkel spreekt in over agendapunt 8 (actualisatie omgevingsvisie).
De heer Warmerdam spreekt in over een vergunning.
De commissie stelt de insprekers aanvullende vragen. 

4. Vragenkwartier
De heer Warmerdam stelt vragen over het rijgedrag van bezorgers van diverse 
horecagelegenheden. Deze vragen worden beantwoord door burgemeester Van Erk. De 
burgemeester zegt toe de horecaondernemers een brief te sturen over het rijgedrag 
van- en de overlast door de horecabezorgers.
De heer Warmerdam stelt vragen over de 12.000 woningen die de Rabobank in 
Nederland wil bouwen. Deze vragen worden beantwoord door wethouder De Jong. 

5. Schriftelijke vragen
De bespreking van de beantwoording van de vragen van de VVD inzake jeugdzorg wordt 
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 15 juli.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
De heer Langeveld doet verslag van de Algemene Bestuursvergadering van Holland 
Rijnland van 30 juni 2021.
Wethouder Hoekstra doet namens het college een mededeling over de RREW-subsidie 
(Regeling Reductie Energiegebruik Woningen).

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

7. Omgevingsplan buitengebied en de Zanderij
Na behandeling adviseert de raadscommissie als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk De inbreng van de insprekers

Cultuur historische waarde/rol Cultuur Historisch 
genootschap (CHG)

CDA Hamerstuk
D66 Bespreekstuk Cultuur historische waarde/rol CHG
Fractie Co Jansen Bespreekstuk Cultuur historische waarde/rol CHG
GroenLinks Bespreekstuk Cultuur historische waarde/rol CHG
VVD Hamerstuk
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De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 15 juli 2021.

8. Omgevingsvisie Hillegom – actualisatie 2020
Na de behandeling concludeert de voorzitter dat de commissie unaniem adviseert het 
voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 15 juli 2021. De volgende 
bespreekpunten worden genoemd: 

fractie advies bespreekpunten
BBH Bespreekstuk Aanpassen ambitie CO2-neutraal in 2030

Kosten uitbreiden Vosse- en Weerlanerpolder
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Aanpassen ambitie CO2-neutraal in 2030
CDA Bespreekstuk Aanpassen ambitie CO2-neutraal in 2030

Uitbreiden Vosse- en Weerlanerpolder 
D66 Bespreekstuk Uitbreiden Vosse- en Weerlanerpolder
Fractie Co Jansen Bespreekstuk Aanpassen ambitie CO2-neutraal in 2030
GroenLinks Bespreekstuk Uitbreiden Vosse- en Weerlanerpolder
VVD Bespreekstuk

9. Instellen bestemmingsreserve Stimulering Sociale Woningbouw
Na behandeling adviseert de raadscommissie als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk De onderbouwing
CDA Hamerstuk
D66 Bespreekstuk De onderbouwing en over de kritieke punten
Fractie Co Jansen Bespreekstuk De onderbouwing
GroenLinks Bespreekstuk De onderbouwing
VVD Bespreekstuk De onderbouwing 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 15 juli 2021.

10. Vaststellen evaluatie Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan 2009
Wethouder Hoekstra zegt toe dat het mobiliteitsplan om de twee jaar geëvalueerd zal 
worden. Deze toezegging wordt opgenomen op de lijst van langlopende toezeggingen. De 
voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen 
als hamerstuk voor de raad van 15 juli 2021.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

11. 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling werkbedrijf Kust-, Duin- en Bollenstreek

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 15 juli 2021.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 september 2021.

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