
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 november 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

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-18-049125 - 146197 

Onderwerp  Vaststelling rechtspositie HLT samen voor gemeentesecretaris 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Personeel en Organisatie 

Het College van  1. De rechtspositieregelingen (CAR/UWO en lokale regelingen) van HLTsamen 

burgemeester en wethouders  met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2017 vast te stellen als 

besluit  rechtspositieregelingen voor de gemeentesecretaris van de gemeente Hillegom. 
  2. Wijzigingen in de verschillende rechtspositieregelingen van de 

  gemeentesecretaris één keer per jaar te verwerken en vast te stellen. 

Samenvatting  Het is, vanuit oogpunt van eenduidigheid en uniformiteit, wenselijk dat de 
  rechtspositieregelingen van de gemeentesecretaris overeenkomen met de 
  rechtspositieregelingen zoals die voor het personeel van HLTsamen gelden. Met 

  dit voorstel wordt hierin voorzien. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-063093 - 149565 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief naar aanleiding van motie 'Lokale initiatieven om jeugdhulpinstroom 

  terug te brengen' 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van   
burgemeester en wethouders  Bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de gemeenteraad van Hillegom. 

besluit   

Samenvatting  In januari 2018 is een motie aangenomen waarin de raad het college verzocht 
  om in 2018 te komen met een plan met lokale initiatieven, passend bij de 
  trajecten die nu al in Hillegom lopen, om te komen tot een lagere instroom in de 
  gespecialiseerde jeugdhulp. De ontwikkeling van een dergelijk plan met lokale 
  initiatieven vraagt om een zorgvuldige aanpak en analyse van de lokale situatie. 
  Er is gekeken naar hoe de lokale (jeugd)hulpvraag in Hillegom eruit ziet, en of 
  die te verklaren is uit de demografie. Daarnaast is een uitgebreide inventarisatie 
  gedaan van het huidige aanbod op gebied van preventie, en dit aanbod is 
  geanalyseerd. De aanpak en uitkomsten hiervan zijn weergegeven in een notitie 
  die als raadsbrief wordt aangeboden aan de raad. Ook wordt de raad op de 

  hoogte gesteld van de geplande vervolgstappen. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-18-063564 - 150820 

 
 

Onderwerp  Wijzigen onderhoudsmaatregel fase 3B van de N208 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Inrichting 

Het College van  
1 De deklaag te vervangen i.p.v. het aanbrengen van versterkingsmaatregelen 

burgemeester en wethouders 
 

 

in van fase 3b van de N208. 
besluit 

 
  

   



Samenvatting  Met alleen het vervangen van de deklaag worden de hoogtes van de rijbaan e.d. 
  niet gewijzigd en is de omvang van de werkzaamheden beperkter. Groot 
  onderhoud met versterkingsmaatregel heeft veel impact voor de omgeving en 
  voor de omvang van de werkzaamheden. Met versterkingsmaatregelen wordt er 
  een extra asfaltlaag aangebracht. Hierdoor komt de weg en het overige 

  openbare gebied hoger te liggen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-063740 - 152048 

 
 

Onderwerp  Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 30 november 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  1. Kennis te nemen van de (geannoteerde) agenda van de Buitengewone 
burgemeester en wethouders  Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 

besluit  Gemeenten d.d.30 november 2018. 
  2. De hierbij gevoegde 3 (concept) moties van de G40 gemeenten over 

  het sociaal domein te ondersteunen. 

Samenvatting  De achtste “VNG Bestuurdersdag” is op 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht. 
  Aansluitend vindt de Buitengewone ALV (BALV) plaats. Thema van de 
  Bestuurdersdag is: Zo doen we dat! Een analyse van de collegeakkoorden. Er 
  wordt stilgestaan bij de voornemens van ruim 380 gemeenten. Wat zijn de 
  overeenkomsten en verschillen? En welke trends zien we terug? Na het plenaire 
  deel presenteren de elf bestuurlijke beleidscommissies in deelsessies hun 
  belangrijkste speerpunten voor de komende periode. Aansluitend is de 

  Buitengewone ALV (BALV). 

  Bijgevoegd als bijlage 2 is de (geannoteerde) agenda. Het bestuur legt onder 
  andere verantwoording af over de uitvoering van de moties van de ALV van 27 
  juni 2018. 
  De leden wordt ook voorgesteld om drie randvoorwaarden te verbinden aan het 

  Klimaatakkoord en enkele voorstelllen rond verenigingszaken. 

  Tot slot wordt voorgesteld 3 (concept) moties van de G40 gemeenten over het 

  sociaal domein te ondersteunen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064046 - 152172 

 
 

Onderwerp  Draaiboek Jaarwisseling Hillegom 2018 - 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
om het bijgevoegde draaiboek jaarwisseling 2018-2019 vast te stellen. burgemeester en wethouders  

besluit   

   

Samenvatting  In het bijgevoegde draaiboek   

  jaarwisseling 2018-2019 zijn 

  afspraken vastgelegd met de 

  hulpdiensten en Meerlanden om 
  tijdens de jaarwisseling 2018-2019 

  voorbereid te zijn op openbare orde 

  problemen. In het draaiboek wordt 
  verwezen naar een informatiekaart 

  jaarwisseling waarin onder andere 

  maatregelen, risicolocaties, 
  verkooppunten van vuurwerk, 

  openstelling van horecabedrijven en 

  het omgaan met vreugdevuren 
   



  worden opgenomen. De concept 

  informatiekaart is ook als bijlage 

  toegevoegd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064185 - 152669 

 
 

Onderwerp  Zienswijze visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Bijgevoegde zienswijze over de Blaarkop in te dienen als reactie op de 

burgemeester en wethouders  visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland. 

besluit  2. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief hierover te 

  informeren. 

Samenvatting  We dienen een zienswijze in op de visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van 
  de provincie Zuid-Holland om het historische runderras de blaarkop op te nemen 
  als icoonsoort. We willen de historische runderrassen die van grote waarde zijn 
  in het Hollandse landschap namelijk behouden voor de toekomst. De 
  omgevingsvisie geeft aan hoe belangrijk we de open Hollandse weides vinden. 
  Met agrarisch natuurbeheer kunnen we bijdragen aan de bescherming van 
  natuur in de polders en de weidevogels in het bijzonder. Het historische 
  runderras is daarvoor bij uitstek geschikt en passend in het landschap. In de 
  toekomst hopen we meer historische runderrassen in het open landschap te 

  zien. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-061460 - 153647 

 
 

Onderwerp  Levering aandelen in het kapitaal van Dunea N.V. 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van   
burgemeester en wethouders  in te stemmen met de levering aandelen in het kapitaal van Dunea N.V. 

besluit   

Samenvatting  De gemeente is aandeelhouder van Dunea N.V.. In het verleden hebben de 
  aandeelhouders afgesproken dat de verdeling tussen de aandeelhoudende 
  gemeenten van de aandelen in het kapitaal van Dunea naar rato van het 
  inwonertal zal zijn van de deelnemende gemeenten. Daarbij is afgesproken dat 
  één maal per vijf jaar wordt nagegaan of de verdeling overeenstemt met de 
  verhouding van de inwoneraantallen van die gemeenten. Het college van 
  burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de levering van (extra) 

  aandelen in het kapitaal van Dunea N.V.. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064866 - 154439 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 november 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 november 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-064866 - 154853 



 
Onderwerp Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders - Bezoek gebracht aan 65 jarig bruidspaar 

besluit - Tweedaagse opleiding van het Nederlands Genootschap Burgemeesters 

 bijgewoond 
 

Dhr. Van Trigt:  
- Mantelzorgcomplimenten uitgereikt 

- Sportcafé 2018 bijgewoond 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 
 

Zaak / doc nr  Z-18-064866 - 155688 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  - Portefeuillehouder De Jong is in overleg geweest met het ambassadeursteam 

burgemeester en wethouders  arbeidsmigranten. Binnen Holland Rijnland gaat hier nog verder over gesproken 

besluit  worden qua 
  huisvesting. 
  - Portefeuillehouder Van Trigt heeft een Benen Op Tafel overleg Sociaal Domein 
  gehad om de raadsleden informeel bij te praten. 
  - Portefeuillehouder Hoekstra zal in de raadscommissie van 28 november 2018 
  een presentatie geven over energietransitie. 
  - Portefeuillehouders Van Erk en Hoekstra hebben overleg gehad over de Zuilen. 
  Vergunningsaanvraag is incompleet, moet worden aangevuld met de benodigde 
  stukken binnen 6 
  weken. Parallel aan het vergunningstraject wordt ook gehandhaafd. 
  - Portefeuillehouder Hoekstra heeft een bijeenkomst gehad met een 

  vertegenwoordiging van alle fracties over de betekenis van het omgevingsplan. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064866 - 155703 

 
 

Onderwerp  Raad & Commissie 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
- Lange termijnagenda: elke portefeuillehouder doet een laatste check en geeft 

burgemeester en wethouders 
 

 

wijzigingen uiterlijk 29 november 2018 door aan de griffie. 
besluit 

 
  

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


