
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2 april 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong, 

wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. J. 

van Rijn, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-073161 - 175410 

Onderwerp  Nadere regels waarderingssubsidies Hillegom 2020-2023 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de "Nadere regels waarderingssubsidie Hillegom 2020-2023" vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting  De huidige nota grondslagen waarderingssubsidie 2018-2019 loopt dit jaar af. 
  Daarom heeft het college nieuwe nadere regels voor waarderingssubsidie 
  opgesteld voor de periode 2020 tot en met 2023. Met deze subsidie wil de 
  gemeente haar waardering voor de inspanningen en/of activiteiten door 

  vrijwilligersorganisaties in Hillegom in geld uitdrukken. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-19-073571 - 176510 

 
 

Onderwerp  Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van   
burgemeester en wethouders  1. Het Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie Hillegom (Bijlage 1) vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting  De Woonvisie Hillegom 2015-2019 zal dit jaar geactualiseerd worden. Ook is 
  vorig jaar de Regionale Woonagenda Holland Rijnland (RWA) vastgesteld waar 
  de gemeente zich aan heeft gecommitteerd. In 2018 is de omgevingsvisie 
  vastgesteld waarin wonen een belangrijk thema is en de beleidskaders hiervoor 
  zijn opgenomen. Tot de woonvisie geactualiseerd is vormt de RWA samen met 
  de omgevingsvisie het meest actuele beleidskader. Wat onder de oude woonvisie 
  de strategische component was is nu dus in de omgevingsvisie opgenomen. 
  Daarom wordt voor de actualisatie van de woonvisie voorgesteld de nieuwe 
  woonvisie in de vorm van een uitvoeringsagenda te gieten die aansluit bij de 
  omgevingsvisie. Daarmee sluiten we aan bij de transitie naar de omgevingswet. 

  Het College stelt het Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie Hillegom vast. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-076334 - 184018 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief Stand van zaken implementatie Maatschappelijk Verantwoord 

  Inkopen (MVI) 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond Maatschappelijk Verantwoord 
burgemeester en wethouders  Inkopen (MVI); 

besluit  
2. De bijgevoegde raadsbrief ‘Stand van zaken Maatschappelijk Verantwoord   

   



 
Inkopen’ vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

 
Samenvatting In november 2015 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om 

specifieke duurzaamheidseisen op te nemen in de inkoopopdrachten van 

Stichting Rijk. Aan deze motie geven wij invulling door het borgen van 

maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) binnen de inkoopprocessen van 

onze organisatie. 
 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is het inkopen van producten, diensten en 

werken waarbij niet alleen op prijs, profit (winst/welvaart) wordt ingekocht, 

maar ook de effecten op people (mensen) en planet (planeet/milieu) worden 

meegenomen. Om MVI een meer concrete invulling te geven heeft de gemeente 

Hillegom in december 2016 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

(MVI) en ondertekend samen met veel andere partijen. Dit Manifest is onder 

regie van het Ministerie van Milieu en Infrastructuur opgesteld. Het aansluiten 

bij het Manifest MVI en het implementeren van MVI in onze inkoopprocedures 

dragen bij in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen zoals 

opgenomen in de vastgestelde Omgevingsvisie 2030: ‘Heerlijk Hillegom, 

duurzame (proef)tuin van Holland’ en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

Hillegom 2018-2022. 
 

Middels de bijgevoegde raadsbrief informeren wij de gemeenteraad over welke 

acties wij hiervoor hebben ondernomen. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-050911 - 184092 

 
Onderwerp Oprichting stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 

 
Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en Advies 

 
Het College van      1. In te stemmen met de conceptstatuten van 26 maart 2019 voor de op te 

burgemeester en wethouders      richten stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.  
besluit 

2. Te besluiten om samen met de gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk en 

Teylingen, de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek op te richten conform 

het voornemen van 2 oktober 2018 definitief op basis van de aangepaste 

conceptstatuten. 
 

3. De burgemeester: te besluiten de coördinerend wethouder Greenport, de heer 

G. Mostert, middels een burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het 

oprichten van deze stichting. 
 

4. Te besluiten met de stichting na oprichting de overeenkomst aan te gaan over de 

door de gemeente ter beschikking gestelde middelen in de ‘overeenkomst besteding 

exploitatiebijdragen’, en de tekst hiervan vast te stellen. 
 

5. De burgemeester: te besluiten de portefeuillehouder Greenport, Jan van 

Rijn bij burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het ondertekenen van 

de ‘overeenkomst besteding exploitatiebijdragen’. 
 

6. Gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief te informeren over wat er met 

de resultaten van de wensen en bedenkingen procedure is gedaan. 

 
Samenvatting In 2012 is het programmabureau Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht 

door de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en 

Teylingen om de economische ontwikkeling van de Greenport te versterken. 

Gedurende de afgelopen jaren is de behoefte gegroeid om de samenwerking 

binnen de triple Helix ,die benodigd is om een succesvol economisch programma 

uit te voeren, meer te formaliseren. Daarom hebben de gemeenten Hillegom, 

Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen besloten de stichting Greenport Duin- en 

Bollenstreek per 1 april 2019 op te richten. In deze stichting worden de zetels 

binnen het bestuur verdeeld over verschillende vertegenwoordigers uit de triple 

Helix. Namens de gemeenten nemen Jeanet van der Laan, wethouder te Lisse, 

en Gerard Mostert, wethouder te Katwijk, zitting in de stichting. De stichting 

wordt deels gefinancierd vanuit de gemeenten, maar de provincie Zuid-Holland 

draagt via een subsidie bij. Op projectbasis worden er bijdragen gevraagd van 

de Economic Board. Middels dit besluit wordt de oprichting van de stichting 

geregeld. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-077314 - 187019 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart 2019 



Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-077314 - 187406  

Onderwerp  Uitnodiging en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. De Jong: 

burgemeester en wethouders  - Persconferentie in de Keukenhof bijgewoond 

besluit  - Padelbanen bij tennisvereniging HTC bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Openingshandeling Wonderland verricht 
- Netwerkbijeenkomst transformatieagenda bijgewoond 

- Cultuurcafé bijgewoond 

- Padelbanen bij tennisvereniging HTC geopend 

- Presentatie van Genootschap Rien van Nunen bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Openingshandeling Dunant Koffie & Lunch verricht 

- Compost uitgedeeld bij de milieustraat 

- Openingshandeling bij speeltuin Kindervreugd verricht 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-077314 - 188742 

 
Onderwerp Ingekomen stukken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders Tussenevaluatie HLTsamen 25032019: Akkoord. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


