
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 27 oktober 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: Mevrouw J.M.R. Rippner
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

L.M.J. Pijnacker (VVD) en de heren S. Bijl (D66), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend 
Hillegom), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers 
(BBH), P.J. Hulst (D66), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. Langeveld (CDA), B.H. 
Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (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 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
Mevrouw Nieuwenhuizen spreekt in over het herinrichten van het verwijderde speelpleintje in 
Avenbeeck rond nr 90. De commissie stelt aanvullende vragen.

Onderwerpen ter informatie

4. Presentatie Lokale Energiestrategie 1.0
De heer Pfeiffer van Royal Haskoning informeert de raadscommissie over de Lokale 
Energiestrategie 1.0. De commissie stelt aanvullende vragen. 

5. Korte presentatie energiecoöperatie Hillezon
De heer Janssen, voorzitter van de energie coöperatie Hillezon, geeft op overzoek van 
het presidium een presentatie over de energie coöperatie. De commissie stelt 
aanvullende vragen.

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

6. 2e Bestuursrapportage 2021
Na de bespreking adviseert de commissie als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Hamerstuk
CDA Hamerstuk
D66 Hamerstuk
Fractie Co Jansen Bespreekstuk  De uitbesteding van de administratie van de 

begraafplaats
 Kaders voor de BIZ

GroenLinks Bespreekstuk  De uitbesteding van de administratie van de 
begraafplaats

 De bijdrage aan versterken samenwerking 
ondernemers  

 Cofinanciering voor de BIZ. 
VVD Hamerstuk

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 11 november 2021.

7. Programmabegroting 2022-2025
Na de bespreking adviseert de commissie als volgt: 
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fractie advies bespreekpunten
BBH Hamerstuk
Bloeiend Hillegom Hamerstuk
CDA Hamerstuk
D66 Hamerstuk
Fractie Co Jansen Bespreekstuk  Afspraken met Stek over realisatie huisvesting 

voor beschermd en begeleid wonen
GroenLinks Bespreekstuk  Afspraken met Stek over realisatie huisvesting 

voor beschermd en begeleid wonen
 Aandacht voor ICT veiligheid

VVD

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 11 november 2021.

8. Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2021
Wethouder van Rijn zegt toe om met de raad en de ISD gezamenlijk te spreken over de 
mogelijkheden die er zijn om de kosten van de WMO te beperken. De voorzitter concludeert 
dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de 
raad van 11 november 2021.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.

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