
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 januari 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

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

burgemeester; Mevr. K. Hoekstra, wethouder; Mevr. M. Pippel, plv secretaris; 

Dhr. J.A. van Rijn, wethouder 
 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-069448 - 165592 
 

Onderwerp Vaststelling subsidie en eindafrekening BIZ 2017 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van      1. Kennis te nemen van het financieel en inhoudelijk jaarverslag 2017 van 

burgemeester en wethouders          Vereniging Koopcentrum Hillegom;  
besluit 2. De vaststelling en de eindafrekening van de subsidie van 2017 vast te 

stellen inhoudende een terugbetalingsverplichting van € 10.009,76. 
 

Samenvatting De gemeente heeft een Uitvoeringsovereenkomst BedrijvenInvesteringsZone 

(BIZ). Deze overeenkomst is de gemeente in 2015 aangegaan met de 

Vereniging Koopcentrum Hillegom, waarin de aan de subsidie gekoppelde 

verplichtingen zijn neergelegd. De vereniging vraagt jaarlijks subsidie aan bij de 

gemeente. Aan het eind van ieder subsidiejaar vindt vaststelling en 

eindafrekening van de subsidie plaats. Het college wordt gevraagd kennis te 

nemen van het financieel en inhoudelijk jaarverslag 2017 van Vereniging 

Koopcentrum Hillegom en in te stemmen met de vaststelling en de 

eindafrekening van de subsidie van 2017. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-037005 - 167163 
 

Onderwerp Programma onderwijshuisvesting 2019 Hillegom 
 

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

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders      Het bijgevoegde programma onderwijshuisvesting Hillegom 2019 vast te stellen. 

besluit 

 
Samenvatting De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting van 

scholen op haar grondgebied, voor zover het gaat om nieuwbouw, uitbreiding en 

eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Schoolbesturen kunnen 

conform de criteria vermeld in de verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs een aanvraag indienen.  
In dit voorstel staat het programma 2019 vermeld. Er is voor het jaar 2019 één 

aanvraag ingediend, voor nieuwbouw van basisschool de Giraf. Voorgesteld 

wordt deze aanvraag toe te kennen, omdat volgens de verordening recht bestaat 

op toekenning. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-069677 - 167165 
 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen Bloeiend Hillegom 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van De beantwoording van de vragen van Bloeiend Hillegom over de verleende 



burgemeester en wethouders  omgevingsvergunning voor de 18 hofjeswoningen aan de Parallelweg 101 te 

besluit  Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting  De fractie van Bloeiend Hillegom heeft raadsvragen gesteld over de verleende 
  omgevingsvergunning voor de 18 hofjeswoningen aan de Parallelweg 10. De 
  vragen hebben betrekking op de vraag waarom het college de raad en de 
  omgeving niet vooraf heeft geïnformeerd over de afwijkende parkeernorm en op 
  welke grond dit is toegestaan. Tevens is een vraag gesteld de asbest vloeren en 

  het afdekken hiervan met een betonnen vloer. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-18-067926 - 167635 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief: Waarom we de meetpunten niet terugplaatsen. 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  
1. De raadsbrief "Waarom de meetpunten voor vliegtuiglawaai niet zijn 

burgemeester en wethouders 
 

 

teruggeplaatst" vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  In de raadscommissie van 29 november is door dhr. Boschma (D66) de vraag 
  gesteld over het terugplaatsen van de meetinstallatie via Sensornet. Met 
  bijgevoegde raadsbrief informeren we de raad over de overwegingen van het 

  college. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-17-028445 - 168141 

 
 

Onderwerp  Benoeming lid raad van toezicht stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  Voor de vacante positie in de raad van toezicht van de stichting Economic Board 
burgemeester en wethouders  Duin- en Bollenstreek te benoemen de (waarnemend) burgemeester van 

besluit  Noordwijk, J.M. Hermans – Vloedbeld. 

Samenvatting  Bij oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu: 
  EBDB) is bepaald dat de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen 
  en Noordwijk leden van de raad van toezicht van genoemde stichting dienen te 
  benoemen. Voordracht van kandidaten geschiedt door het bestuurlijk overleg 
  Economie, waarin de wethouders met dit thema in hun portefeuille zitting 
  hebben. Na het vertrek van burgemeester Rijpstra uit Noordwijk, is zijn positie 
  in de raad van toezicht van EBDB vacant gekomen. Hiervoor is de 
  (waarnemend) burgemeester van Noordwijk voorgedragen. De betrokken 

  colleges van B&W wordt gevraagd over te gaan tot benoeming. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-070442 - 168149  

Onderwerp  Huisvesting Voedselbank Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Facilitair   
Het College van      1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarmee de raad gevraagd wordt 

burgemeester en wethouders      een bedrag van € 345.000 ter beschikking te stellen zodat een incidentele  
besluit subsidie verleend kan worden aan Stichting Voedselbank Hillegom (SVH) voor de 

aankoop van een bedrijfsunit.  
2. Onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van een bedrag ter grootte 

van € 345.000 door de gemeenteraad, een incidentele subsidie te verstrekken 

aan SVH ter hoogte van € 345.000 onder de voorwaarde dat SVH met de 

gemeente een uitvoeringsovereenkomst sluit. 

 
Samenvatting SVH zet zich al jaren vrijwillig in voor een groep inwoners die door 

omstandigheden niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

Hiervoor is SVH volledig afhankelijk van schenkingen en giften van derden. Om 

haar taken te kunnen uitvoeren dient zij te beschikken over geschikte 

huisvesting.  
Hun huidige geheel kosteloze locatie in de Jozefkerk moeten zij binnenkort 



 
verlaten in verband met de herontwikkeling van het Jozefpark. Ondanks een 

intensieve zoektocht zijn ze er niet in geslaagd een nieuwe (huur) locatie te 

vinden. Wel is er een geschikte bedrijfsunit te koop. SVH heeft hiervoor zelf 

geen financiële middelen. Gezien het belang en noodzaak van de stichting is het 

college voornemens SVH onder voorwaarden een incidentele subsidie te 

verstrekken voor de aankoop van de bedrijfsunit. De raad wordt gevraagd de 

financiële middelen ter beschikking te stellen zodat deze incidentele subsidie 

verstrekt kan worden. 

 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-070557 - 168325 

 
Onderwerp Procesvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 2020-2023 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van      1.- De gemeenteraad voor te stellen om voor het opstellen van het Integraal 

burgemeester en wethouders      Veiligheidsbeleid Hillegom 2020 -2023 de aanpak, de participatie en de  
besluit besluitvorming vast te stellen zoals opgenomen in deze notitie. 

 
Samenvatting Het huidige integraal veiligheidsbeleid (IVB) 'Heel Hillegom Veilig' loopt dit jaar 

af (2016-2020). Dit houdt in dat er een nieuw IVB geschreven moet worden 

voor de periode 2020-2023. Het integraal veiligheidsbeleid (IVB) wordt door de 

gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling wordt het IVB jaarlijks door het 

college geconcretiseerd in uitvoeringsprogramma’s (het veiligheidsjaarplan). Het 

IVB is een strategisch veiligheidsplan waardoor de regierol van de gemeente 

wordt versterkt. Het bevat de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten 

en de hoofdlijnen van de aanpak. Door de raad is de wens uitgesproken actief 
betrokken te worden bij het opstellen van het IVB 2020-2023. Voorgesteld wordt 

om eerst een informatie bijeenkomst te organiseren in een  
reguliere raadscommissie (juni) waarin de opbrengsten van de gesprekken met 

de ketenpartners met de raadsleden gedeeld wordt. Daaropvolgend wordt in een 

latere raadscommissie (september) aan de commissie gevraagd advies te geven 

over de (keuze)notitie aan de raad over de verschillende dillema's die uit de 

gesprekken met de ketenpartners naar voren zijn gekomen en de prioritering 

voor het nog vast te stellen IVB. We streven ernaar het integrale 

veiligheidsbeleid 2020-2023 in de raadsvergadering van 12 december 2019 te 

laten vaststellen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-068949 - 168821 

 
Onderwerp Beantwoording raadsvragen Groen Links 

 
Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van      De beantwoording van de vragen van Groen Links over de verleende 

burgemeester en wethouders      omgevingsvergunning voor de 18 hofjeswoningen aan de Parallelweg 101 te  
besluit Hillegom vast te stellen. 

 
Samenvatting De fractie van Groen Links heeft raadsvragen gesteld over de verleende 

omgevingsvergunning voor de 18 hofjeswoningen aan de Parallelweg 101. De 

vragen hebben betrekking op de informatie aan de bewoners en de afwijking van 

de parkeernorm. In bijgevoegde bijlage zijn de vragen van Groen Links 

beantwoord. 
 

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

 
Zaak / doc nr Z-19-070921 - 169310 

 
Onderwerp Vaststellen van de openbare besluitenlijst B&W dd 22 januari 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W dd 22 januari vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 



Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-070921 - 169956 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Voorgelezen in de bibliotheek in het kader van het Nationaal Voorleesontbijt 

besluit  - Burgemeestersbijeenkomst bij de Commissaris van de Koning bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 

  - Voorgelezen op de Savioschool in het kader van het Nationaal Voorleesontbijt 

  Dhr. Van Rijn: 

  - VNG bestuurdersbijeenkomst “Haal meer uit afval” bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra: 

  - Bijeenkomst energietransitie woningcorporaties bijgewoond 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-070921 - 169971 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   Op dinsdag 23 januari heeft het college van B&W overleg gevoerd met 

burgemeester en wethouders   een delegatie van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Het 

besluit   college heeft het als een goed gesprek ervaren. 
   Dementievriendelijke gemeente: de colleges van Lisse en Teylingen 
   hebben inmiddels deelgenomen. College van Hillegom heeft 
   afgesproken dat het college de training volgt wanneer het beleid 
   rondom dementie in de gemeente meer vorm heeft gekregen. 
   Wethouder van Rijn geeft een terugkoppeling over een bijeenkomst 

   van de VNG over het behalen van de VANG-doelstellingen. 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-070921 - 170940 

 
 

Onderwerp  Raad & commissie 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Doorlopende toezegging: aanbevelingen KBO/PCOB. Wethouder Van 

burgemeester en wethouders   Trigt heeft een mail naar raadsleden gestuurd via de griffie. Daarmee 

besluit   is dit punt afgedaan. 
   Toezegging: Baggerslib: er gaat een e-mail naar de raad, ter 
   afdoening van dit punt. 
   Actielijst: Actiepunt over aantal AED 's is de dag na de 

   raadsvergadering afgedaan. 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
     


