
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom, 
d.d. 11 november 2021

Aanwezig
Voorzitter: A. van Erk, burgemeester
Griffier: Y.P.A. Hermans
Leden: F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), 

J.M.R. Rippner (BBH), D.A. Boonstra (BBH, vanaf agendapunt 9), M.T.B.M. de Wit 
(BBH), C.H. Langeveld (CDA), F.R. Vrijburg (CDA), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), J. 
Zwaan (CDA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend 
Hillegom), L.M.J. Pijnacker (VVD), I.B. Buijck (VVD), R.I. Semrek (D66), D. van 
Egmond (GroenLinks), J.J.R. Jansen (Co Jansen) 

Wethouders: A. de Jong, J.A. van Rijn en C.J. Hoekstra 

Overigen: W. Bijwaard (agendapunt 8)

Afwezig:
Leden: J. van Duffelen (BBH), M. Roelofs (BBH), D.A. Boonstra (BBH, tot agendapunt 9)

1. Opening
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur
 De heren Roelofs en Van Duffelen zijn afwezig. Mw. Boonstra komt later


2. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3. Spreekgelegenheid voor het publiek
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Vragenkwartier
De volgende raadsleden hebben vragen over de volgende onderwerpen:
 Mw. Heemskerk-Rekké: retentierecht Jozefkerk 
Wethouder De Jong beantwoordt de gestelde vraag
 Mw. Pijnacker: Toenemende sociale problematiek bij woningcorporaties.
Burgemeester Van Erk beantwoordt de gestelde vraag
 Dhr. Semrek: inzamelfrequentie oud papier / karton
Wethouder Van Rijn beantwoordt de gestelde vraag

5. Vaststellen verslagen en actualiseren lijsten
a. Vaststellen verslag raadscommissie 29 september 2021
      De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
b. Vaststellen verslag raadscommissie 30 september 2021
     De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
c. Vaststellen verslag raad 14 oktober 2021
      De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
d. Actualiseren actielijst

 Dhr. Jansen heeft een vraag over de toezegging Spoorwegovergang 
Frederikslaan.

Wethouder Hoekstra beantwoordt de gestelde vraag.
De raad gaat akkoord met de actualisatie van actielijst.

e. Actualiseren lijst van nog niet afgehandelde moties
De raad gaat akkoord met de actualisatie van de lijst van nog niet afgehandelde 
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moties.

6. Ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzen van afhandeling.

7. Schriftelijke vragen
De raad neemt kennis van de volgende vragen:
1. Fractie BBH: Leerlingenvervoer Bollenstreek

Deze vragen zijn voor de fractie BBH voldoende beantwoordt. De fractie GroenLinks 
beraadt zich op aanvullende vragen inzake de afspraken met Noot. 

2. Fractie VVD: Rotonde IKC / Weerlaan
De fractie VVD heeft nog niet kennis kunnen nemen van de beantwoording van de 
vragen. Deze beantwoording wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende 
commissievergadering.

8. Benoeming burgerlid
De raad besluit unaniem (16 stemmen):
De heer W. Bijwaard te benoemen als burgerlid.

De heer Bijwaard legt de verklaring en belofte af.

BESPREEKSTUKKEN

9. 2de Bestuursrapportage 2021
De volgende amendement wordt ingediend:
- Amendement A: GroenLinks-Co Jansen - ‘2de bestuursrapportage’

Besluitvorming:
1. INGETROKKEN Amendement A: GroenLinks-Co Jansen - ‘2de bestuursrapportage’
2. De raad besluit  unaniem zonder stemming:

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage2021;
2. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (bijlage 2 in de rapportage);
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2e 

Bestuursrapportage 2021;
4. Het positieve saldo van de 2e Bestuursrapportage 2021 van € 251.519 ten 

gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
5. Begrotingswijziging 2021 R10 vast te stellen.

Toezegging: 
Wethouder De Jong informeert de raad over de  uitkomst van discussie met HLTsamen 
over de extra uitgaven aan begraafplaatsadministratie.

10. Programmabegroting 2022-2025
Stemverklaring:
 Dhr. Van Egmond;
 Dhr. Jansen.

Besluitvorming:
De raad besluit zonder stemming, met daarbij de aantekening dat de heren Jansen en 
Van Egmond geacht worden tegen gestemd te hebben:

1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse 

uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2022 en de hieraan meerjarig verbonden 
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budgetten voor kapitaalslasten vast te stellen;
3. Het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien;
4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023-2025;
5. Begrotingswijziging nummer R01 van 2022 vast te stellen. 

11. Uitstel invoering tarief voor huishoudelijk afval (diftar)
De volgende amendementen worden ingediend:
- Amendement B: GroenLinks-D66 - ‘Uitstel invoering tarief voor huishoudelijk afval 

(diftar) tot 2023’
- Amendement D: Bloeiend Hillegom - ‘Uitstel invoering tarief voor huishoudelijk afval 

(diftar) tot 2023’

Stemverklaring:
 Mw. Heemskerk-Rekké

Besluitvorming:
1. INGETROKKEN Amendement B: GroenLinks-D66 - ‘Uitstel invoering tarief voor 

huishoudelijk afval (diftar) tot 2023’
2. INGETROKKEN Amendement D: Bloeiend Hillegom - ‘Uitstel invoering tarief voor 

huishoudelijk afval (diftar) tot 2023’
3. De raad besluit met 13 stemmen voor (BBH, CDA, VVD, Co Jansen) en 4 stemmen 

tegen (Bloeiend Hillegom, D66, GroenLinks)
1. De ingangsdatum voor diftar (een gedifferentieerd tarief voor het aanbieden 

van huishoudelijk restafval) vast te stellen op 1 januari 2023.

Toezegging: 
Wethouder van Rijn zorgt voor een statusoverzicht over het 1ste kwartaal en een 
terugblik over 2021 (april-mei 2022).

12. Vaststellen ambitieniveau klimaatadaptatie
De volgende amendement wordt ingediend:
- Amendement  C: D66-GroenLinks ‘Vaststellen ambitieniveau klimaatadaptatie’

Besluitvorming:
1. De raad verwerpt met 2 stemmen voor (GroenLinks, D66) en 15 stemmen tegen 

(BBH, CDA, Bloeiend Hillegom, VVD, Co Jansen) het amendement C: D66-GroenLinks 
‘Vaststellen ambitieniveau klimaatadaptatie’

2. De raad besluit met 15 stemmen voor (BBH, CDA, Bloeiend Hillegom, VVD, Co 
Jansen) en 2 stemmen tegen (GroenLinks, D66):
1. Het ambitieniveau ‘actief’ uit het adviesrapport ‘Strategie en ambitie 

klimaatadaptatie Hillegom, Lisse & Teylingen’ toe te passen. De belangrijkste 
vier uitgangspunten zijn:
a. Alle nieuwbouw doen we klimaatbesteding;
b. Bestaand bebouwd gebied maken we klimaatbestendig;
c. Het buitengebied maken we klimaatbesteding;
d. De essentiële infrastructuur maken we klimaatbestendig.

2. Het bovengenoemde adviesrapport te gebruiken als basis voor het op te stellen  
uitvoeringsprogramma Programma Water en Klimaatadaptatie HLTsamen. 

HAMERSTUKKEN
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13. Verzoek tot Alliander tot versterking kapitaalstructuur
Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een reverse converteerbare hybride 
obligatielening aan Alliander NV te verstrekken in de range van € 2,2 en € 2,8 
miljoen.

2. Om op de buitengewone vergadering van aandeelhouders in te stemmen met 
het aan de Raad van Bestuur van Alliander NV delegeren van de bevoegdheid 
om een zodanig aantal gewone aandelen uit te geven met als doel om het 
conversiebedrag te converteren naar gewone aandelen in overeenstemming 
met de bepalingen van de lening overeenkomst.

14. Begrotingswijziging ISD Bollenstreek
Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I 
van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.

2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met 
de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

3. Begrotingswijziging nummer R 11 van 2021 vast te stellen.

15. Controleplan jaarrekening 2021
Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

     Het bijgevoegde controleplan voor de jaarrekening 2021 vast te stellen.

16. Toepassing coördinatieregeling woningbouwontwikkeling Vossepolder fase 6
Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. In te stemmen met het verzoek van BPD en de (gemeentelijke) 
coördinatieregeling ex artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van 
toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het 
bestemmingsplan Vossepolder fase 6, de omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen en de eventueel overige voor het project benodigde besluiten.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 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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