
Verslag van de openbare raadsvergadering gemeente Hillegom 
d.d. 29 maart 2022

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. 

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), J. Zwaan (CDA), A.M. Ruigrok-
Schoorl (CDA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend 
Hillegom), 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 

Afwezig
Leden: M. Roelofs (BBH), L.M.J. Pijnacker (VVD)

1. Opening
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 Afwezig is dhr. Roelofs.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

3. Instelling commissie tot onderzoek rechtmatigheid 
gemeenteraadsverkiezingen en de geloofsbrieven
De raad stelt commissie tot onderzoek rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen en 
de geloofsbrieven in. De leden zijn: de heren Jansen (voorzitter), Grimbergen en 
mevrouw Ruigrok.

4. Rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en het onderzoek 
van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden
Na uitvoering van het onderzoek meldt dhr. Jansen namens de commissie conclusie van 
het onderzoek. Deze is dat de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen en 
dat de uitslag juist is vastgesteld en dat alle benoemde raadsleden voldoen aan de 
wettelijke vereisten.
De raad besluit unaniem:
1. Te oordelen dat de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 

rechtmatig zijn verlopen en de uitslag juist is vastgesteld.
2. Op grond van de overgelegde geloofsbrieven de volgende benoemde personen toe 

te laten tot de gemeenteraad:
- Boonstra, D.A. (Dieuwertje)
- Buijck, I.B. (Igor)
- Cornet, C.J. (Hans)
- Dijkshoorn, M.A. (Maarten)
- van Duffelen, J. (Joop)
- Evers, F.J.M (Frank)
- Evers, I.C.J.A. (Amber)
- Heemskerk-Rekké, A. (Ria)
- Hoekstra, C.J. (Karin)
- de Hoog, H. (Hilde)
- de Jong, A. (Anne)
- Langeveld, C.H. (Kees)
- Nederpelt, J.S. (Jeroen)
- Out, J.M. (Jasper)
- Pijnacker, L.M.J. (Louise)
- van Rijn, J.A. (Jan)
- Roelofs, M. (Mike)
- Scholtens, K.W. (Kyra)
- Semrek, R.I. (Rory)
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5. Besluit overdrachtsdocument
De raad besluit unaniem:
Het overdrachtsdocument ‘Van gemeenteraad tot gemeenteraad, 
overdrachtsdocument gemeenteraad Hillegom, maart 2022’ te overhandigen aan de 
nieuwe raad. 

6. Afscheid raadsleden
De voorzitter spreekt enkele worden tot de raad ter afsluiting van deze raadsperiode. 
Vervolgens richt hij zich tot de raadsleden die afscheid nemen. Dat zijn:
BBH:
 De dames Rippner en De Wit en de heer Grimbergen
CDA:
 Mw. Ruigrok en de heren Zwaan en Vrijburg
GroenLinks:
 Dhr. Van Egmond
Co Jansen:
 Co Jansen
Dhr. Jansen krijgt een koninklijke onderscheiding uitgereikt.
De scheidende raadsleden van de fracties CDA en BBH worden toegesproken door hun eigen 
fractievoorzitters de heren Langeveld en Evers. Dhr. De Bock (oud fractievoorzitter CDA) richt 
het woord tot de scheidende CDA-raadsleden. De dames Rippner, de Wit, Ruigrok en de heren 
Grimbergen, Zwaan, Vrijburg, Van Egmond spreken als vertrekkende raadsleden de raad toe. 
Ter afsluiting van de raadsperiode is dhr. Parmentier uitgenodigd voor een muzikale omlijsting.

7. Sluiting
Dhr. Parmentier krijgt uit handen van de burgemeester een gemeentelijke onderscheiding: de 
Hillegomse Hangkous.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 april 2022,

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