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Status Concept 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-061954 - 146727 

Onderwerp  Raadsvoorstel beëindiging gemeenschappelijke regeling beheer archief. 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van  1. De raad voor te stellen aan uw college toestemming te verlenen de 

burgemeester en wethouders  gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Leiden en de 

besluit  gemeente Hillegom inzake het beheer van het archief van de 
  gemeente Hillegom te beëindigen. 
  2. Onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad de 
  gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Leiden en de 
  gemeente Hillegom inzake het beheer van het archief van de 
  gemeente Hillegom en de bijbehorende nadere uitwerking van artikel 
  4 van de gemeenschappelijke regeling, getekend 7 oktober 2009, te 
  beëindigen. 
  3. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad om de gr 
  in te trekken, in te stemmen met bijgaande 
  dienstverleningsovereenkomst voor het archiefbeheer van de 
  gemeente Hillegom. 
  4. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad om de gr 
  in te trekken, de gemeentearchivaris van Leiden aan te wijzen als 
  archivaris van de gemeente Hillegom. 
  5. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad om de gr 
  in te trekken, de archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden aan te 

  wijzen als archiefbewaarplaats van de gemeente Hillegom. 

Samenvatting  De gemeente Hillegom heeft, net als de gemeente Teylingen, een 
  gemeenschappelijke regeling met de gemeente Leiden voor het 
  archiefbeheer. De gemeente Lisse heeft het archief nog in eigen beheer. In de 
  Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen is de werkorganisatie 
  belast met de werkzaamheden op het gebied van het archiefbeheer. 
  Het is praktisch dat het beheer van de overgebrachte archieven en het toezicht 
  op de archieven die nog niet zijn overgebracht, voor de 3 gemeenten en 
  HLTsamen, wordt geharmoniseerd. Voor de door de gemeente Leiden te 
  verlenen dienstverlening is het voldoende om een 
  dienstverleningsovereenkomst aan te gaan. Door het intrekken van de 
  gemeenschappelijke regeling kunnen de colleges van de gemeenten Hillegom, 
  Lisse en Teylingen en het bestuur van HLTsamen een 
  dienstverleningsovereenkomst aangaan waardoor het archiefbeheer voor de 

  gemeenten en HLTsamen op dezelfde wijze plaatsvindt. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-049601 - 148141 

 
 

Onderwerp  Prestatieafspraken 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. in te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken 2019 Hillegom met 

burgemeester en wethouders  Stek en de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek 

besluit  2. in te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken Bollen-3 met 
  voorgenoemde partijen, de gemeenten Lisse en Teylingen en woningcorporatie 
  Vooruitgang 

  3. in te stemmen met de prestatieafspraken met De Key zoals deze zijn 
   



  overeengekomen voor 2018 te continueren voor 2019 
  4. portefeuillehouder de Jong te mandateren om eventuele wijzigingen te 
  accorderen 
  5. dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet een 
  machtiging verleent aan portefeuillehouder de Jong voor het ondertekenen van 
  de prestatieafspraken 

  6. de raad in kennis te stellen van dit besluit middels bijgevoegde raadsbrief 

Samenvatting  In prestatieafspraken leggen woningcorporaties, gemeente en 
  huurdersorganisaties vast wat er, in de periode waar de afspraken betrekking op 
  hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de 
  lokale volkshuisvestelijke doelstellingen. Bij dit besluit zijn de concept 
  prestatieafspraken voor 2019 voor de gemeente Hillegom gevoegd, voor Stek en 
  haar huurders bestaande uit de Bollen-3 afspraken en de lokale uitwerking 
  daarvan in de prestatieafspraken Hillegom. Voor De Key en haar huurders 
  worden de bestaande afspraken gecontinueerd. De prestatieafspraken brengen 

  geen directe kosten met zich mee. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047001 - 149322 

 
 

Onderwerp  Vaststelling beleid laadinfrastructuur Hillegom en afsluiten van overeenkomst 

  Allego 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  Wij stellen voor: 

burgemeester en wethouders  

1. Het beleid laadinfrastructuur Hillegom vast te stellen; besluit  

  2. De bijbehorende ‘beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische 
  voertuigen Hillegom’ vast te 

  stellen; 

  3. Te besluiten de overeenkomst voor openbare laadinfrastructuur in 

  Hillegom met Allego B.V aan te gaan. 

Samenvatting  Elektrisch rijden groeit in Nederland en ook in Hillegom. Regelmatig ontvangen 
  wij verzoeken van onze inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal 
  voor hun hybride of elektrische auto in Hillegom. Wij hadden nog geen beleid en 
  beleidsregels omtrent elektrische laadpalen. Hierdoor werden verzoeken van 
  inwoners voor plaatsen van openbare laadpalen niet ingewilligd. En konden wij 

  niet voldoen aan de groeiende vraag hiernaar. 

  Om hier verandering in te brengen hebben wij het concept beleid 
  laadinfrastructuur Hillegom en de concept beleidsregels ‘oplaadinfrastructuur 
  elektrische voertuigen Hillegom’ opgesteld, waar het college mee heeft 
  ingestemd. Via berichtgeving in de krant en op onze website hebben wij 
  aangekondigd dat het concept beleid en de beleidsregels gedurende zes weken 
  ter inzage zouden liggen. Inmiddels is de reactie termijn verstreken en zijn er 
  geen reacties binnen gekomen. Daardoor kunnen het eerdere concept beleid en 

  de concept beleidsregels ongwijzigd vast worden gesteld. 

  Door vaststelling van het beleid en het afsluiten van de eerste overeenkomst 

  kunnen wij gaan voorzien in de behoeften van onze inwoners en tegelijkertijd 

  een stap zetten in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen, zoals 

  opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022 'Samen meer bereiken', de 

  vastgestelde Omgevingsvisie Hillegom (2018) en het Uitvoeringsprogramma 

  Duurzaamheid Hillegom (2018-2022). 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-061900 - 149707 

 
 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke vragen VVD - woonoverlast 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
De schriftelijke vragen van de VVD over woonoverlast te beantwoorden via 

burgemeester en wethouders 
 

 

bijgevoegde notitie en deze aan de gemeenteraad te sturen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Woonoverlast heeft een grote impact op betrokkenen. De wet aanpak 

  woonoverlast kan ingezet worden om deze overlast sneller aan te pakken. De 
   



  VVD heeft vragen gesteld over het aantal meldingen in Hillegom en in hoeverre 
  gebruik zal worden gemaakt van de nieuwe wet. Het college is voornemens de 
  aanpak toe te passen en deze op te nemen in de Algemene Plaatselijke 
  Verordening. Op 13 december 2018 wordt het voorstel aan de gemeenteraad 

  voorgelegd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039845 - 150612 

 
 

Onderwerp  Derde kwartaalrapportage Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief en ter kennisname te sturen naar de 

burgemeester en wethouders 
 

 

gemeenteraad. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Het doel van de kwartaalrapportage Veilig Thuis is om de gemeenten te 
  informeren over de uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis. De 
  rapportage geeft naast een weergave van de wettelijke taken ook inzichten in 
  de interne kwaliteitstoets en de vorderingen van landelijke ontwikkelingen. 
  Sinds het derde kwartaal van 2016 is een stijgende lijn zichtbaar in het aantal 
  meldingen en adviezen. Ook dit kwartaal zet deze stijging door. Opvallende 
  stijging is te zien in het aantal 18+ zaken. Dit kwartaal is te zien dat het 
  percentage meldingen dat niet binnen de wettelijke termijn getrieerd is uitkomt 
  op 23,4 %, met een doorloop tijd van 7,5 dagen in plaats van 5 werkdagen. 
  Wel worden alle meldingen op de dag van binnenkomst beoordeeld op spoed of 
  crises, voor de veiligheid van de gemelde huishoudens of gezinnen heeft dit 

  geen gevolgen gehad. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-063471 - 150646 

 
 

Onderwerp  Energieakkoord Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  
1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel "presentatie regionaal 

burgemeester en wethouders 
 

 

energieakkoord" voor de raadscommissie van 28 november 2018 
besluit 

 
  

Samenvatting  In september 2017 heeft de gemeente het regionaal Energieakkoord Holland 
  Rijnland mee ondertekend. De regionale Stuurgroep Energieakkoord maakt nu 
  een ronde langs de raden van de 14 gemeenten in Holland Rijnland. In dat kader 
  is Hillegom op 28 november aan de beurt. De Stuurgroep wil de stand van zaken 

  bespreken en een nadere toelichting geven op de lijn "ruimte en energie". 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064127 - 152376 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 november 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 november vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-064127 - 152916 



Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Bezoek gebracht aan 60 jarig bruidspaar 

besluit  -Burgemeestersbijeenkomst drugscriminaliteit 

  Dhr. De Jong: 

  -Thema-avond ondernemers en gemeentebestuur bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Thema-avond ondernemers en gemeentebestuur bijgewoond 

  -Ontvangst Sinterklaas bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Fietsverlichtingsactie bijgewoond 
  -Thema-avond ondernemers en gemeentebestuur bijgewoond 

  -Certificaten fietscursus voor volwassenen uitgereikt 

  Mevr. Hoekstra: 
  -Thema-avond ondernemers en gemeentebestuur bijgewoond 

  -Ontvangst Sinterklaas bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064449 - 153432 

 
 

Onderwerp  Opleggen geheimhouding bijlage grondexploitatie Vossepolder 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  1. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob aan 

burgemeester en wethouders  het college geheimhouding op te leggen op het document "9619 

besluit  rapportage grondexploitatie Vossepolder 2018 met bijlage.pdf", en al 
  hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
  openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. 
  2. Op grond van artikel 86 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob aan 
  de raadscommissie geheimhouding op te leggen op het document 
  "9619 rapportage grondexploitatie Vossepolder 2018 met bijlage.pdf", 
  en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
  openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. 
  3. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob aan 
  de gemeenteraad geheimhouding op te leggen op het document "9619 
  rapportage grondexploitatie Vossepolder 2018 met bijlage.pdf", en al 
  hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 

  openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. 

Samenvatting  Op 30 oktober heeft het college ingestemd met het voorstel om aan de raad 
  voor te stellen de geactualiseerde exploitatiebegroting 2018 vast te stellen. Het 
  college legt aan zichzelf, de raadscommissie en de gemeenteraad 
  geheimhouding op op het document "9619 rapportage grondexploitatie 
  Vossepolder 2018 met bijlage.pdf", en al hetgeen hierover is besproken in de 
  vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente 

  schaadt. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


