
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 13 januari 2022

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: De heren Grimbergen en Langeveld.
Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 

A. Kunst-Reekers (CDA), E.G. Pesschier (VVD), L.M.J. Pijnacker (VVD), en de 
heren S. Bijl (D66), W. Bijwaard (VVD), J. Bommel (VVD), S. Boschma (D66), 
I.B. Buijck (VVD), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), J. van Duffelen (BBH), 
D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J.J.R. Jansen (Co Jansen), B.H. 
Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek 
(D66), 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 en de heren Berns, Bols en Van der Wal.

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

2. Vaststellen van de agenda
De heren Buijck en Van Egmond stellen voor agendapunt 11 (Wijziging Algemene 
Plaatselijke Verordening Hillegom) als bespreekstuk te agenderen. De raadscommissie stelt 
de agenda conform dit voorstel vast. Agendapunt 11 wordt agendapunt 8A. 

Voorzitter Grimbergen schorst de vergadering om 23:57 uur. 
Op 19 januari heropent voorzitter Langeveld de vergadering om 19:30 uur. 

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

4. Vragenkwartier
De heer Langeveld stelt vragen over de bouwstop bij de Jozefkerk. Deze worden beantwoord 
door wethouder De Jong. 
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over ondernemers op creatieve wijze te hulp te schieten. Deze 
worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 

5. Schriftelijke vragen
De raadscommissie neemt kennis van de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake 
de toeslagenaffaire. De heer Van Egmond stelt een aanvullende vraag. Deze wordt 
beantwoord door wethouder Van Rijn. Wethouder Van Rijn zegt doe de raad te informeren 
over het aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire in Hillegom.
De raadscommissie neemt kennis van de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake 
het hertenkamp. Mevrouw Pijnacker geeft aan dat de vragen niet naar tevredenheid zijn 
beantwoord. Wethouder De Jong licht de beantwoording toe.

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
De heer Langeveld doet een mededeling over de algemeen bestuursvergadering van 
Holland Rijnland van 22 december jl. De heer Langeveld benoemt de twee belangrijkste 
punten: 
- de presentatie over de bestuursopdracht wonen; Er wordt overwogen het percentage 

voor sociale woningbouw te verhogen naar 30%
- Omdat de Serviceorganisatie Jeugd nog niet gerealiseerd is, is er besloten een 

bestuurscommissie Jeugd in te stellen waardoor de deelnemende gemeenten, via de 
portefeuillehouders, meer grip krijgen op de jeugdzorg. 

Onderwerpen ter informatie

7. Masterplan 2.0 SDO/JBH
De heren Berns, Bols en Van der Wal geven een presentatie over het Masterplan 2.0 
SDO/JBH sportaccommodaties. De commissie stelt aanvullende vragen. 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
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8A. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom
Na de bespreking adviseert de raadscommissie unaniem het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 27 januari 2022. Het bespreekpunt is lachgas.

8B. Maatschappelijke Agenda Hillegom
Wethouder Van Rijn zegt toe jaarlijks het functioneren en de indicatoren van de MAG te 
bespreken met de raad. Deze toezegging is opgenomen bij de lijst met doorlopende 
toezeggingen. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie, in afwachting van een 
amendement, adviseert om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de 
raadsvergadering van 27 januari 2022. 

9. Doelgroepenverordening woningbouw
De voorzitter concludeert, na de bespreking, dat de raadscommissie unaniem adviseert dit 
voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 januari 2022. 

10. Mobiliteitsplan Hillegom
Na de behandeling van de eerste termijn schorst voorzitter Grimbergen de vergadering om 
23:57 uur. Op 19 januari heropent voorzitter Langeveld de vergadering om 19:30 uur. 

Wethouder Hoekstra zegt toe de onderbouwing voor de gevraagde drie ton naar de raad te 
sturen. Wethouder Hoekstra zegt toe de onderhoudsplanning van waterleidingen en 
dergelijke projecten naar de raad te sturen.

Na de bespreking van de derde termijn adviseert de commissie als volgt: 

fractie advies bespreekpunten
BBH Bespreekstuk  30km onderzoek op de N208

 Betaald parkeren
 HUB
 Voetpaden bij de gemeentegrenzen

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Bloeiend Hillegom acht het voorstel niet rijp voor 
besluitvorming maar wachten de amendementen af.

CDA Bespreekstuk  HUB
 30 km maatregelen
 Betaald parkeren

D66 Bespreekstuk  Voetpaden bij de gemeentegrenzen
Fractie Co Jansen Bespreekstuk  Betaald parkeren

 50km op de N208
 De amendementen

GroenLinks Bespreekstuk  Voetpaden bij de gemeentegrenzen
 30km op de Wilhelminalaan op korte termijn
 HUB
 Randweg/westelijke ontsluiting station anders 

formuleren
VVD Bespreekstuk  30km maatregelen

 Betaald parkeren
 Voetpaden bij de gemeentegrenzen

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 
agenderen als bespreekstuk voor de raad van 27 januari 2022.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

11. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom
De raadscommissie besluit bij het vaststellen van de agenda dit voorstel te behandelen als 
bespreekstuk en wordt agendapunt 8A. 

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:16 uur op woensdag 19 januari. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 februari 2022.
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Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk 
griffier voorzitter
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