
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 9 januari 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 

 
Status Definitief 

 
Openbaar Ja 

 
Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder; Mevr. A.E. Snuif, wethouder; Dhr. F.Q.A. van Trigt, 

wethouder; Dhr. J. Verheijen, wethouder; Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
Afwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester  

 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-011275 - 54431 
 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit voor het innemen van een ligplaats in openbaar vaarwater 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 
 

Afdeling TM Strategie en Projecten 
 

Het College van      1. Het aanwijzingsbesluit en de nadere regels voor het innemen van een 

burgemeester en wethouders      ligplaats in openbaar water vast te stellen.  
besluit 

 
Samenvatting Om de beeldkwaliteit van het Havengebied te verbeteren is in de 

raadsvergadering van 12 oktober 2017, de aangepaste APV vastgesteld. (zie 

bijlage)  
Voorgesteld wordt om openbaar water door het college aan te laten wijzen waar 

wel een ligplaats mag worden ingenomen en om nadere regels vast te stellen 

over het innemen van een ligplaats. Bijgevoegd is dit voorgestelde 

aanwijzingsbesluit en de nadere regels. 

 
Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten). Nadere afspraken ambtelijke inzet (actie gemeentesecretaris).  

 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-029033 - 62252 
 

Onderwerp Programmering / herbestemmen eigen grondposities 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. Verheijen, wethouder 
 

Afdeling TM Planvorming 
 

Het College van      1. In te stemmen de richtinggevende koers voor herbestemming, 

burgemeester en wethouders      herontwikkeling en programmatische invulling, van een aantal  
besluit gemeentelijke grondposities: 

 
Olympiaweg 27 (voormalige locatie Savioschool); 

plangebied Woonzorgzone Elsbroek fase 3; 

Oranjelaan 1 (voormalige locatie obs Hilmare); 

Thorbeckelaan 40 (huidige locatie basisschool De Leerwinkel met 

naastgelegen parkeerterrein); 

Hoofdstraat 133 (huidige locatie Jozefschool); 
plangebied Hillegom noord, deelgebied voormalige sportvelden. 

 
Zoals verwoord in de notitie 'Herbestemming/programmering gemeente 

locaties d.d. 12-12-2017'. 
 

2. De raadscommissie hierover te informeren op de commissievergadering van  
10 januari 2018. 

 
Samenvatting In de loop van 2017 is een vraagstuk ontstaan t.a.v. herbestemming van een 

aantal eigen grondposities van de gemeente. Dit raakt meerdere 

beleidsterreinen, waaronder Wonen, Ruimte, Buitenruimte en Maatschappij. Op 

basis van een een inhoudelijke notitie, wordt het college voorgesteld om in te 

stemmen met een richtinggevende koers voor herbestemming, programmering 

en herontwikkeling. Leidend daarbij zijn de ambities die Hillegom heeft op het 

gebied van volkshuisvesting, leefomgeving, milieu en maatschappij. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

 

Zaak / doc nr  Z-17-029526 - 65028 

Onderwerp  rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Personeel en Organisatie 

Het College van   De rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de 

burgemeester en wethouders   burgerlijke stand per 1 januari 2018 vast te stellen. 

besluit   De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van de 
   gemeenten Lisse en Teylingen ook aan te stellen in de gemeente 
   Hillegom conform de vaste of tijdelijke aanstelling die zij in Lisse of 
   Teylingen hebben. 
   De rechtspositieregeling van een eerdere datum in te trekken per 1 

   januari 2018. 

Samenvatting  Een nieuwe rechtspositieregeling vaststellen en de buitengewoon ambtenaren 
  van de burgerlijke stand per 1 januari 2018 voor de HLT gemeenten in kunnen 

  zetten  

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-030671 - 65978  

Onderwerp  Raadsvoorstel Kadernota Holland Rijnland 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van    
burgemeester en wethouders  1. Leg bijgaand raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad. 

besluit    

Samenvatting  Holland Rijnland stelt in maart 2018 de Kadernota voor de begroting 2019 vast. 
  Door de concept-Kadernota 2019 van Holland Rijnland aan te bieden aan de 
  gemeenteraad, krijgt de raad de kans om input mee te geven aan Holland 
  Rijnland voor de definitieve versie van de Kadernota. 
  Vanuit het college zijn in het voortraject al opmerkingen meegegeven over de 
  Kadernota. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de Kadernota of worden 

  meegenomen in de begroting. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-031971 - 68965  

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 19-12-2017 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van    
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 19-12-2017 vast te stellen. 

besluit    

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-031971 - 69781  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -kerstviering HLTsamen bijgewoond 

besluit  -oefening en jaarafsluiting brandweer bijgewoond 
  -kerstviering De Zonnebloem bijgewoond 
  -kerstconcert HHK bijgewoond 
  -60 jarig bruidspaar bezocht 

  -nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom gehouden 

    



  Dhr. De Jong: 

  -nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 

  Mw. Snuif: 
  -vergadering DB ISD bijgewoond 
  -nieuwjaarsontbijt ISD bijgewoond 

  

-nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 

-overleg dementievriendelijke gemeente bijgewoond 

-nieuwjaarsconcert Crescendo bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Kerstviering HlTsamen bijgewoond 
  -kerstviering KBO bijgewoond 
  -kerstconcert HHK bijgewoond 

  
-nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 

-nieuwjaarsconcert Crescendo bijgewoond 

  Dhr. Verheijen: 
  -nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 

  -Algemene aandeelhoudersvergadering van de GOM bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-031971 - 70535  

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  - Mw. Snuif: Waar staat je gemeente? Tot 30 januari gelegenheid om aan te 

burgemeester en wethouders  geven of er behoefte is aan extra te stellen vragen; onderwerp agenderen B&W 

besluit  23 januari. 
  - DPW: werkgroep gestart tbv totstandkoming zienswijze vanuit Raad; ambtelijk 
  technisch voorzitter en procesbegeleiding door Maaike Pippel. 
  - Dhr. Verheijen: College-/raadsvoorstel Omgevingsvisie komt volgende week in 

  het college, in de raad van februari. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


