
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 20 augustus 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;  

Mevr. C.B. Baauw, secretaris; Dhr. A. de Jong, wethouder; Dhr. A. van Erk, 

burgemeester 
 

Afwezig Dhr. J.A. van Rijn, wethouder 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-088611 - 214607 

Onderwerp  Benoeming leden Erfgoedcommissie Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies  

Het College van  1. De benoemingen van de volgende personen als voorzitter en lid van 

burgemeester en wethouders  de erfgoedcommissie Hillegom in te trekken op 29 augustus 2019: 

besluit  1. De heer ing. G.A. Bijnsdorp - voorzitter 
  2. De heer ir. H. Götz- lid 
  3. De heer ir. T. Jütte - lid en welstandsgemandateerde 
  4. De heer W.M. Koops - lid 
   
  2. De volgende personen te benoemen als voorzitter en lid van de 
  erfgoedcommissie Hillegom voor een periode van 4 jaar met ingang 
  van 29 augustus 2019: 
  1. De heer mr. J.C.G.M. Bakker - voorzitter 
  2. De heer ing. G.A. Bijnsdorp - lid 
  3. De heer L.W. Dubbelaar - lid 
  4. De heer ir. A.M. de Gruyl - lid 
  5. De heer ir. T. Jütte van Dorp, Stad en Land (DSL) in 
   Rotterdam -lid en welstandsgemandateerde 
  6. De heer W.M. Koops - lid 
  7. De heer ir. J.W. van Zoelen - lid 
  3. Mevrouw ir. C.M. de Kovel van Dorp, Stad en Land (DSL) in Rotterdam 
  te benoemen als secretaris van de erfgoedcommissie Hillegom met 
  ingang van 29 augustus 2019. 

Samenvatting  Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Hillegom de Verordening 
  erfgoedcommissie Hillegom 2019 vastgesteld. Met dit besluit worden de leden, 
  voorzitter en secretaris benoemd.  

   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten).   

Zaak / doc nr 

 

Z-19-090263 - 218554 

 
 

Onderwerp  Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken  

Het College van  1. Het Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 
burgemeester en wethouders  voor kennisgeving aan te nemen. 

besluit  2. Dit jaarverslag via bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan de 
  gemeenteraad aan te bieden en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale 

  ombudsman te sturen. 

Samenvatting  Het Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 
  (Commissie BK) is ontvangen. Het jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK 

  verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2018 en aanbevelingen doet. 

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



 

 

Zaak / doc nr  Z-19-090321 - 218637 

Onderwerp  Benoeming nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Commissie 

  Bezwaren en Klachten 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  1. Eervol ontslag te verlenen aan de voorzitter van de Commissie Bezwaren en 

burgemeester en wethouders  Klachten, de heer C.B.L.M. de Ridder. 

besluit  2. De heer mr. drs. J.J. Arts te benoemen als voorzitter van de Commissie 
  Bezwaren en Klachten tot 1 januari 2021. 
  3. De heer mr. W. van Steenbergen te benoemen als plaatsvervangend 
  voorzitter van de Commissie Bezwaren en Klachten tot 1 januari 2021 met 

  ingang van 25 juli 2019. 

Samenvatting  De heer C. de Ridder heeft laten weten zijn functie als voorzitter van de 
  Commissie Bezwaren en Klachten neer te willen leggen. Ter vervanging van de 
  voorzitter is er een gesprek geweest met de plaatsvervangende voorzitters. 
  Hieruit komt naar voren dat de heer J. Arts de functie als voorzitter op zich 
  neemt. Aangezien het wenselijk is drie (plaatsvervangende) voorzitters te 
  hebben, is er voor gekozen om de heer W. van Steenbergen (lid van de 

  commissie) als plaatsvervangend voorzitter voor te dragen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-090414 - 218839 

 
 

Onderwerp  Starten procedure ontwerpbestemmingsplan Jozefpark Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. de beantwoording van de vooroverlegreacties op het 
burgemeester en wethouders  voorontwerpbestemmingsplan Jozefpark Hillegom vast te stellen. 

besluit  2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Jozefpark Hillegom 
  met identificatiecode NL.IMRO.0534.BPJozefpark-ON01 te starten door 
  het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 
  3. de bijgevoegde raadsbrief inzake starten procedure 
  ontwerpbestemmingsplan Jozefpark Hillegom vast te stellen en aan de 

  raadscommissie aan te bieden. 

Samenvatting  Sinds het voorjaar van 2017 zijn een ontwikkelende partij en de gemeente 
  Hillegom gezamenlijk aan het werk om de locatie Jozefpark te herontwikkelen. 
  Het gaat om de kerk, de pastorie, de Jozefschool, het zusterhuis en een nieuw 
  appartementencomplex ten zuidoosten van het zusterhuis en het openbare 
  gebied ertussen. Nadat op 3 juli 2018 het college een besluit heeft genomen 
  over de stedenbouwkundige visie voor deze locatie en heeft gekozen voor 
  variant 3, het 'optimaal parkmodel', is er op 4 oktober 2018 een 
  participatieavond geweest voor omwonenden en belangstellenden. Het 
  college heeft op 12 februari jl. vervolgens besloten om kennis te nemen van de, 
  naar aanleiding van die avond, ingebrachte reacties en besloten dat er 

  vooralsnog geen aanleiding was om de plannen daarop te herzien. 

  Ondertussen was door de ontwikkelende partij een stedenbouwkundig bureau 
  ingeschakeld om op basis van variant 3 het benodigde bestemmingsplan op te 
  stellen. Het voorontwerpbestemmingsplan hiervoor is van 7 mei tot en met 3 
  juni 2019 voorgelegd aan de vooroverlegpartners in het kader van artikel 3.1.1 
  van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het vooroverleg geeft geen aanleiding 

  tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan. 

  Inmiddels is een ontwerpbestemmingsplan gereed dat voldoet aan het 
  gemeentelijke beleid en voorziet in de benodigde omgevingsonderzoeken. Dit 
  ontwerpbestemmingsplan is gereed voor ter inzagelegging zoals bedoeld in 

  Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

  Besloten wordt daarom om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 

  Jozefpark Hillegom te starten door deze ter inzage te leggen. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-19-080453 - 219501 

 
 

Onderwerp  2e Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom - 2020 
   



Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel voor de Raadscommissie met 

burgemeester en wethouders  als onderwerp: 

besluit  
Presentatie over de voorbereidingen voor de tweede Actualisatie   

  Omgevingsvisie Hillegom - 2020 

Samenvatting  Gemeenteraad informeren over de onderwerpen uit de Actualisatie 
  Omgevingsvisie Hillegom - 2020 en de wijze waarop we dit met inwoners, 
  ondernemers en andere betrokkenen in oktober 2019 gaan bespreken c.q. 

  voorleggen. 

  In september 2019 zijn er twee ambtelijke werksessies (geweest) met 
  beleidsmedewerkers van HLTsamen en de organisaties (ODWH, GGD, 
  veiligheidsregio, Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland) over de 
  ontwikkelingen die opgenomen kunnen worden in de Omgevingsvisie en de 

  opzet van de inwonerparticipatie. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-19-091006 - 220850 

 
 

Onderwerp  Agenderingsvoorstel Presentatie Doorontwikkeling Monitor Sociaal Domein 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel Presentatie Doorontwikkeling 

burgemeester en wethouders 
 

 

Monitor Sociaal domein voor de raadscommissie van 12 september 2019. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Tallie Habermehl geeft een presentatie over de Doorontwikkeling Monitor Sociaal 
  Domein. De raadscommissie wordt geïnformeerd over de resultaten van en 
  vervolgstappen voor de Monitor Sociaal Domein. Ook wordt geïnventariseerd hoe 

  de commissie betrokken wil zijn bij de doorontwikkeling. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-17-028672 - 223564 

 
 

Onderwerp  Presentatie raadcommissie over Sport- en Ontmoetingspark Zanderij 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel presentatie sport- en 

burgemeester en wethouders 
 

 

ontmoetingspark Zanderij voor de raadscommissie in september 2019 
besluit 

 
  

Samenvatting  Sporting SDO Hillegom heeft in 2016 de gemeente laten weten dat een 
  kunstgras korfbalveld gewenst is. Daarnaast zijn er wensen om de 
  accommodatie te verbeteren. Het verzoek van SDO sluit aan bij de sport- en 
  beweegnota 'Hillegom Samen Sportief in Beweging 2017-2021'. Ook sluit dit 
  initiatief goed aan bij de Omgevingsvisie Hillegom, met name de uitgangspunten 
  van de koers Heerlijke Woonplaats. Hiertoe heeft SDO een masterplan SDO 
  gemaakt in samenwerking met andere sportaanbieders. Tevens is er gesproken 
  met maatschappelijke organisaties. 
  Het doel van de presentatie is het informeren van de raadscommissie over het 
  sport- en ontmoetingspark Zanderij. 
  In deze presentatie wordt het toekomstbeeld voor het huidige sportpark aan de 
  raad uitgelegd: 
  De Zanderij is het centrale sport- en ontmoetingscomplex van Hillegom. Naast 
  diverse sporten is er ook een hondenschool actief. De wijk/buurt gebruikt het 
  park voor wandelen en het maken van ommetjes. Bij het multifunctioneel 
  jongerencentrum (nu nog Solution) is een plek voor Urban Sports. Door deze 
  mix van activiteiten wordt de ontmoetingsfunctie voor jong en oud verder 
  vergroot. Door het sport- en ontmoetingspark Zanderij worden langzaam 
  verkeer verbindingen gelegd van noord naar zuid en omgekeerd en vindt zo 
  aansluiting op de ontwikkeling van een vrij liggend fietspad langs de 
  Wilhelminalaan. Ook wordt zo een koppeling gemaakt met het her in te richten 

  Wilhelminapark (Molenduintje). De Zanderij biedt daarmee voor ieder wat wils. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 
   



 

 

Zaak / doc nr  Z-19-092871 - 224898 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juli 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 jul 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-093184 - 225301 

 
 

Onderwerp  Presentatie ondermijning 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'presentatie ondermijning' voor de 

burgemeester en wethouders 
 

 

raadscommissie van 10 september 2019. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Op 1 november 2018 is het programma aanpak ondermijning van start gegaan 
  binnen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De uitvoering van de 
  prioriteit ondermijning is inmiddels gestart. Met een korte presentatie willen we 
  de raadsleden informeren over de stand van zaken, de voortgang van de 

  aanpak. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-092871 - 226525  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Bezoek gebracht aan Imkerij Weerlanerpolder 

besluit  
Dhr. Van Trigt:   

  - Inloopavond tijdelijke huisvesting Leerwinkel/Jozefschool bijgewoond 
  - Deelnemers kamp Hill Billies uitgezwaaid 
  - Bezoek gebracht aan Kunstenaarscollectief De School 

  - Bezoek gebracht aan Bas Klarenbeek (patissier) die deelneemt aan WorldSkills  
 

Dhr. Van Rijn:  
- Bezoek gebracht aan Imkerij Weerlanerpolder 

- Werkbezoek gebracht aan Global Garden 

- Netwerkbijeenkomst voor ondernemers bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Bezoek gebracht aan Imkerij Weerlanerpolder 

- Inloopavond schetsontwerp woningbouw 'Tuindorp SiZo' 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten). 


