
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente 
d.d. 9 december 2021

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

Roelofs (BBH), J. van Duffelen (BBH), J.M.R. Rippner (BBH), D.A. Boonstra (BBH), 
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: K. Scholtens (agendapunt 8)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel

3. Spreekgelegenheid voor het publiek
De heer Damen en mevrouw Wessels over de verleende bouwvergunning Zorgbalans Den 
Weeligenberg.

4. Vragenkwartier
De volgende raadsleden hebben vragen over de volgende onderwerpen:
 Dhr. Van Egmond: plan voor realisatie GOM-woningen tussen Van den Endelaan en 

Veenenburgerlaan
 Dhr. Semrek: woningbouwplannen in de gemeente Haarlemmermeer in relatie tot de 

(gebrekkige) oost-westverbindingen

5. Vaststellen verslagen en actualiseren lijsten
a. Vaststellen verslag raadscommissie 27 oktober 2021

De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
b. Vaststellen verslag raadscommissie 28 oktober 2021

De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
c. Vaststellen verslag raad 11 november 2021

De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
d. Actualiseren actielijst

Het actiepunt van de vergadering van 17 september over de spoorwegovergang 
Frederikslaan blijft op de actielijst staan. Definitieve afhandeling is voorzien begin 2022.

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

6. Ingekomen stukken
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Jansen zal het college aan de raad een afschrift  van 
de afdoeningsbrieven van A- en B-stukken sturen.

7. Schriftelijke vragen
 Fractie Co Jansen: de fractie is tevreden met de antwoorden op haar schriftelijke vragen 

‘aanvullende vragen leerlingenvervoer’. 
 Er is één openstaande schriftelijke vraag van de fractie GroenLinks over de gedupeerden 

toeslagenaffaire.
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8. Benoeming burgerlid

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 
Mevrouw K.W. Scholtens te benoemen als burgerlid.

Mevrouw Scholtens legt de ‘verklaring en belofte’ af.

BESPREEKSTUKKEN

9. Vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 22 december 2021

Dhr. Langeveld verzoekt om uiterlijk 15 december eventuele opmerkingen door te geven.

10. Lokale Energiestrategie 1.0

Het volgende raadsinstrument wordt ingediend:
 Amendement A - Bloeiend Hillegom: ‘windmolens’

Besluitvorming:
1. De raad verwerpt met 2 stemmen voor (Bloeiend Hillegom) en 17 stemmen tegen (BBH, 

CDA, VVD, D66, GroenLinks en Co Jansen) het amendement A- Bloeiend Hillegom 
‘windmolens’

2. De raad besluit met unaniem zonder stemming:
De Lokale Energiestrategie 1.0 vast te stellen.

11. Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024
Het volgende raadsinstrument wordt ingediend:
 Amendement B – Co Jansen / GroenLinks: ‘beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen 

Hillegom 2021 -2024’

Besluitvorming:
1. De raad verwerpt met 2 stemmen voor (Co Jansen, GroenLinks) en 17 stemmen tegen 

(BBH, CDA, Bloeiend Hillegom VVD, D66) het amendement B - Co Jansen / GroenLinks 
‘beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021 - 2024’

2. De raad besluit met unaniem zonder stemming:
1. Het beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024 vast te 

stellen.
2. De jaarlijkse storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen Hillegom te 

verlagen naar € 175.000.
3. Begrotingswijzigingen R12 en R02 vast te stellen.

12. Schuldhulpverlening 2022-2025
Het volgende raadsinstrument wordt ingediend:
 Amendement C – Co Jansen: Schuldhulpverlening 2022 - 2025

Besluitvorming:
1. INGETROKKEN: Amendement C – Co Jansen: Schuldhulpverlening 2022 - 2025
2. De raad besluit met unaniem zonder stemming:

1. Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 ISD Bollenstreek 'Gezamenlijk naar 
een financieel gezonde toekomst' vast te stellen.

Toezegging:
Wethouder Van Rijn zegt toe de raad uit te nodigen bij netwerkbijeenkomsten om met elkaar 
over de indicatoren te praten.

HAMERSTUKKEN

13. Belastingverordeningen 2022
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Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

vast te stellen:
1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Hillegom 2022;
2. De Verordening reinigingsheffingen Hillegom 2022 met bijbehorende tarieventabel;
3. De Verordening lijkbezorgingsrechten Hillegom 2022;
4. De Verordening precariobelasting en rechten Hillegom met bijbehorende tarieventabel;
5. De Verordening marktgeld Hillegom 2022;
6. De Legesverordening Hillegom 2022 met bijbehorende tarieventabel;
7. De Verordening rioolheffing Hillegom 2022;
8. Het Besluit kwijtscheldingsregels Hillegom 2022.

14. Aanpassing kapitaalstructuur Meerlanden

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

In te stemmen om 3.628 aandelen in Meerlanden NV te kopen tegen een prijs van € 199,37 
per aandeel en hiervoor een totaalbedrag van € 723.307 beschikbaar te stellen.

15. Rekenkamerrapport Schulddienstverlening in Hillegom en Lisse (aanbevelingen)

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. Naar aanleiding van het onderzoek naar schulddienstverlening Hillegom en Lisse alle 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te nemen:

     Aanbevelingen ten aanzien van het beleid en doelstellingen
 Breng de raad in positie om kaders en doelen te stellen en bepaal gezamenlijk de 

KPI’s
 Zorg voor een duidelijke taakverdeling bij de beleidsvorming

     Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie en uitvoering
 Zorg voor meer bekendheid van schulddienstverlening bij bepaalde doelgroepen
 Zorg voor een duidelijke sociale kaart en treedt als regisseur op in het veld

     Aanbevelingen ten aanzien van de resultaten en ervaren effecten
 Zet ketenpartners in voor de vergroting van het bereik en de nazorg
 Zorg bij een wisseling in consulenten voor een goede onderlinge overdracht
 Kijk naar de huidige caseload en kijk of dit met het oog op toekomstige 

ontwikkelingen werkbaar is

     Aanbevelingen ten aanzien van de evaluatie en verantwoording
 Betrek de gemeenteraad bij het inrichten van de informatievoorziening
 Monitor structureel de kwaliteit van de schulddienstverlening en breng dit ook in 

beeld voor de gemeenteraden

2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven
a) zorg te dragen voor de uitvoering van de aanbevelingen en
b) de raad op de daartoe afgesproken wijze periodiek te informeren over de voortgang 

van de uitvoering van dit raadsbesluit.
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16. Verlenging samenwerking Economic Board Duin- en Bollenstreek

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. Voor de afronding van a. de lopende projecten en verplichtingen uit de huidige 
economische agenda, b. het opstellen van een nieuw economisch 
uitvoeringsprogramma voor de periode na 2022 en c. het maken van een voorstel voor 
een effectieve samenwerkingsvorm, het overgebleven eigen aandeel in het totale 
projectenbudget van ca. €1,1 miljoen opnieuw in te zetten (voor Hillegom is het aandeel 
17,5%, ca. €193.000,-);

2. Het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van de huidige 
economische agenda ook in te zetten voor de governance van de bovengenoemde 
genoemde projecten en verplichtingen.

17. Nieuwe Wet Inburgering

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. Kennis te nemen van de ‘Notitie Nieuwe wet inburgering 2022-2025’
2. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 2e wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek;
3. De Verordening inburgering gemeente Hillegom 2022 vast te stellen.

18. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen nieuwe bedrijfswoning Manege 
Hillegom 

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van 
het Besluit omgevingsrecht, voor het afwijken van het bestemmingsplan 'De Polders' 
voor het realiseren van een nieuwe permanente bedrijfswoning bij Manege Hillegom op 
de Ampèrestraat 8D te Hillegom.

2. Dat de onder punt 1 vermelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen een dag na de 
termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend de status van definitieve 
verklaring van geen bedenkingen krijgt, ingeval geen zienswijzen zijn ontvangen.

3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening, 
vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd is.

19. Aanpassing van de lijst met activiteiten waarvoor adviesrecht van de 
gemeenteraad geldt in het kader van de Omgevingswet 

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. Bijgevoegde aangepaste ''Lijst met activiteiten waarvoor het adviesrecht van de 
gemeenteraad geldt'', conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet, vast te 
stellen;

2. De lijst met onderwerpen waarvoor een initiatiefnemer een participatieplicht heeft op 
grond van artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet, te koppelen aan de aangepaste 
''Lijst met activiteiten waarvoor het adviesrecht van de gemeenteraad geldt'' en dit vast 
te stellen;

3. De lijst genoemd onder 1 in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de 
Omgevingswet in werking treedt.
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20. Vaststellen verordening Nadeelcompensatie Hillegom 2022 

Besluitvorming:
De raad besluit unaniem zonder stemming: 

1. De verordening Nadeelcompensatie Hillegom 2022 ongewijzigd vast te stellen.

21. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022,

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