
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 maart 2018 

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;Dhr. J. Verheijen, wethouder;Mevr. 

A.E. Snuif, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-033883 - 75554 

Onderwerp  Uniformering van tarieven van de Meerlanden. 

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

Afdeling  TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van  Het te nemen besluit voor de gemeente als opdrachtgever van de Meerlanden: 

burgemeester en wethouders   

besluit  1. Kennisnemen van het voorgestelde model van uniforme tarieven voor de 
  afvalbeheertaken. 
  2. Kennisnemen van het verschil in de (jaar)kosten op basis van het huidige 
  tarievenbeleid en de uniforme tariefstructuur. 
  3. Tot en met het jaar 2020 te blijven uitgaan van de bestaande 
  dienstverleningsovereenkomst Hillegom – Meerlanden (10 jaar: 2010 t/m 2020) 
  en voor de ingaande het jaar 2021 af te sluiten nieuwe 
  dienstverleningsovereenkomst de resultaten van het HLT – onderzoek “beheer 

  buitenruimte en afvalbeheer” af te wachten. 

  Het te nemen besluit voor de gemeente als aandeelhouder van de Meerlanden: 

  4. Instemmen met de uitgangspunten van het tarievenbeleid, specifiek bedoeld 
  voor de afvalbeheertaken, zoals door Meerlanden voorgesteld in notitie IPR 
  Normag d.d. 19 februari 2018 (kenmerk 101026/rs-pdb). 
  5. De resultaten van het HLT – onderzoek “beheer buitenruimte en afvalbeheer” 
  afwachten en als aandeelhouder blijven uitgaan van de bestaande 
  dienstverleningsovereenkomst Hillegom – Meerlanden (2010 – 2020). 
  6. De (aandeelhoudende) portefeuillehouder te machtigen conform het 
  collegebesluit te handelen c.q. te stemmen in de Algemene Vergadering van 
  Aandeelhouders. 
  7. Leg op artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding op dit 
  advies, de bijlage en al hetgeen hierover is gesproken in de vergadering, omdat 

  openbaarmaking het financieel belang van Meerlanden schaadt. 

Samenvatting  Meerlanden is een zogeheten overheids-NV met 9 gemeenten als 
  aandeelhouder. De Meerlanden verzorgt onder andere de inzameling van 
  huishoudelijk afval in Hillegom. Tot op heden had Meerlanden individuele 
  overeenkomsten en daarbij behorende kostendoorberekening met de 
  aangesloten gemeenten. Dat is een belemmering voor de toekomstige 
  samenwerking. Er wordt nu door de Meerlanden (-gemeenten) voorgesteld om 
  te komen tot transparante en uniforme tarieven voor de dienstverlening van de 

  Meerlanden. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-028445 - 79085 

 
 

Onderwerp  Benoeming leden raad van toezicht stichting Economic Board Duin- en 

  Bollenstreek 

Portefeuillehouder  Dhr. J. Verheijen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Bij de oprichting van de stichting Economic Board Duin- en 

burgemeester en wethouders  Bollenstreek de door het bestuurlijk overleg Economische Zaken 

besluit  voorgedragen kandidaten voor een positie in de raad van toezicht van 
  deze stichting te benoemen: 

  1. Jan Bout 
   



 
2. Jos Vranken  
3. Marco Beijersbergen 

4. Willy Spaan 

5. Paulette Timmerman 

6. Arie van Erk 

7. Jan Rijpstra 
2. Bij de oprichting van de stichting Economic Board Duin- en 

Bollenstreek de door het bestuurlijk overleg Economische Zaken 

voorgedragen kandidaat voor de positie van (interim-)directeur / 
bestuurder van deze stichting te benoemen de heer Marco van Lente.  

3. In te stemmen met de afspraken aangaande de door de gemeente ter 
beschikking gestelde bijdrage aan de uitvoering van ‘business cases’, 

deze vast te leggen in de overeenkomst 'besteding 
exploitatiebijdrage', en de tekst hiervan vast te stellen.  

4. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 

Zaken, de heer Verheijen, bij burgemeestersbesluit volmacht te 

verlenen tot het ondertekenen van de overeenkomst 'besteding 

exploitatiebijdrage'. 

 
Samenvatting In de tweede helft van 2017 hebben de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen ingestemd met het 

uitvoeringsprogramma onder de economische agenda Duin- en Bollenstreek. Dit 

uitvoeringsprogramma komt onder coördinatie en aansturing van de ‘Economic 

Board Duin- en Bollenstreek’, welke vanuit een op te richten stichting zal 

opereren. De processtappen om over te kunnen gaan tot oprichting zijn gezet. 

Het bestuurlijk overleg Economische Zaken heeft, na een zorgvuldige 

selectieprocedure op basis van eerder vastgestelde profielschetsen, een aantal 

kandidaten voorgedragen. De colleges van B&W wordt gevraagd deze 

kandidaten formeel te benoemen, zodat met hen als aanstaand leden van de 

raad van toezicht (en dus van de ‘economic board’) overgegaan kan worden tot 

formele oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-036447 - 79506 

 
Onderwerp Verkoop watertoren 

 
Portefeuillehouder Dhr. J. Verheijen, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en advies 

 
Het College van In te stemmen met verkoop van: 

burgemeester en wethouders  
              besluit De watertoren met ondergrond aan- en toebehoren gelegen aan de 

Leidsestraat ongenummerd te Hillegom, kadastraal bekend gemeente  
Hillegom, sectie C, nummer 4112, groot circa 1355 m2, en 

Een perceel reeds bouwrijpe grond (plaatselijk ongenummerd) aan de 

achterzijde van de watertoren, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie 

C, nummer 3693 (gedeeltelijk), groot circa 750 m2 
 

aan SVO-Initiatief BV, waarbij verkoop geschiedt op basis van de in de 

koopovereenkomst gestelde voorwaarden. 
 

Samenvatting Kort na de eeuwwisseling zijn via een prijsvraag een aantal belangstellende 

partijen uitgenodigd om een ontwikkelplan voor de watertoren aan de zuidkant 

van Hillegom te maken. De winnaar van de prijsvraag kwam in aanmerking voor 

het kopen van de watertoren en de ontwikkeling conform de inzending. SVO-

Initiatief BV dan wel haar rechtsvoorganger heeft deze prijsvraag gewonnen, 

waarna transactie werd voorbereid. Diverse ontwikkelingen (onder meer 

economische) hebben echter invloed gehad op de voortgang van het proces – 

investeringen werden door conjuncturele schommelingen anders gefaseerd. 

Hierdoor heeft de transactie op zich laten wachten.  
In de voorbije jaren is vanuit Hillegom, de Duin- en Bollenstreek en de 
provincie gewerkt aan eenduidige programma’s gericht op het aantrekkelijker 

maken van de regio. Het Gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ is hier 
uit voort gekomen. In het programma is aandacht voor de entrees naar de 

Duin- en Bollenstreek, bloeiende bermen in het gebied en 

verbetering/uitbreiding van recreatieve netwerken (waaronder uitbreiding van 
het sloepennetwerk over het water langs de watertoren).  
Inmiddels hebben economische en conjuncturele ontwikkelingen en aangepaste 

prioritering de watertoren (ook) bij de beoogd koper en ontwikkelaar met 

prioriteit op de agenda gezet. Gesprekken tussen SVO-Initiatief BV en gemeente 

hebben ertoe geleid dat er overeenstemming is over de voorwaarden voor de 

transactie. Met deze voorwaarden wordt invulling gegeven aan de tussen 

partijen op 23 november 2006 aangegane realisatieovereenkomst en de 

aanvulling daarop van 22 februari 2010. De voorwaarden sluiten aan en geven 

uitvoering aan het Gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’, zowel voor wat 

betreft de entrée van Hillegom via de zuidkant als de ontwikkeling van het 

sloepennetwerk.  
 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

 

Zaak / doc nr  Z-18-036178 - 80745 

Onderwerp  Evaluatie camperplaatsen Hillegom en behouden camperplaatsen. 

Portefeuillehouder  Dhr. J. Verheijen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. De evaluatie voor kennisgeving aan te nemen. 

burgemeester en wethouders  2. De camperplaatsen op het parkeerterrein van zwembad de Vosse te 

besluit  behouden, conform voorstel BW-15-05567. 

Samenvatting  Op 28 april 2015 heeft het college van B&W besloten camperplaatsen te 
  realiseren op het parkeerterrein van Zwembad de Vosse. In het besluit is 
  afgesproken dat, na afloop van de pilot, de pilot geëvalueerd zou worden. De 
  evaluatie is uitgevoerd en de pilot blijkt geslaagd. Voorstel is nu om de 

  camperplaatsen te behouden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-037261 - 80984 

 
 

Onderwerp  Benoeming secretaris en plv secretaris commissie bezwaren en klachten 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  1. De heer E. Rietveld te benoemen als secretaris van de commissie bezwaren 

burgemeester en wethouders  en klachten. 

besluit  2. De benoeming van mevrouw S. Mulder als secretaris van de commissie 
  bezwaren en klachten in te trekken. 
  3. Mevrouw S. Mulder te benoemen als plaatsvervangend secretaris van de 

  commissie bezwaren en klachten. 

Samenvatting  Vanwege een wijziging in de verdeling van de werkzaamheden binnen het team 
  Juridische Zaken en om de formatie binnen het secretariaat op het gewenste 
  niveau te brengen wordt de heer E. Rietveld, adviseur A juridische zaken van de 
  werkorganisatie HLTsamen, secretaris van de commissie bezwaren en klachten. 
  Mevrouw S. Mulder, adviseur B juridische zaken van de werkorganisatie 
  HLTsamen, wordt plaatsvervangend secretaris, naast de eerder aangewezen 
  plaatsvervangers. Het college is bevoegd de secretaris en plaatsvervangers aan 

  te wijzen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-037541 - 81660 

 
 

Onderwerp  Memo ambities en keuzes voor DB Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  1. Het college wordt gevraagd om een reactie op de opzet om te komen tot 

burgemeester en wethouders  bemensing DB-leden Holland Rijnland. 

besluit  2. Het college wordt gevraagd om een top 3 van portefeuilles die het meest van 

  
belang zijn te geven. 

 
Besluit 

  
Akkoord met voorzet. Top 3: Ondersteuning jongeren tot 27 jaar, Energie en 

Mobiliteitsnetwerken.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-037541 - 81777 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 27-02-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 27-02-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   
   



Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-037541 - 82516 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -huldiging van Esmee Visser bijgewoond 

besluit  
Mw. Snuif:   

  -regionaal bestuurlijk overleg Wonen bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -huldiging van Esmee Visser bijgewoond 

  -overleg met Wmo adviesraad 

  Dhr. Verheijen: 
  -bijeenkomst provinciale erfgoedtafel bijgewoond 

  -regionaal bestuurlijk overleg Wonen bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-037541 - 83464 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  -Dhr. Verheijen bericht over het gesprek met ondernemers. 

burgemeester en wethouders  -Dhr. Van Trigt merkt op, n.a.v. de enquete gehouden onder de Jeugd: Zij willen 

besluit  graag benaderd worden per mail. 
  -Dhr. Van Trigt merkt op dat er vervelende berichtgeving in de pers over OJC 
  Solution is; gemeente plaatst zelf bericht in de Hillegommer wat de plannen zijn 
  met Solution; dhr. Van Trigt neemt initiatief om per mail aan te kondigen dat hij 
  een toelichting geeft in de raadscommissie. 
  -Mw. Snuif vertelt dat er een 1e evaluatie is gedaan mbt Wmo hulp in de 
  huishouding. In de zomer komt er een 2e evaluatie. Dat zal het moment zijn om 
  hierover in gesprek te gaan met de raad, waarbij in ogenschouw wordt genomen 

  

dat Lisse en Teylingen een ander concept hanteren, namelijk schoon en 
leefbaar. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


