
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 20 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-17-023302 - 61846 

Onderwerp  Beéindiging project Snippergroen 

Portefeuillehouder  Dhr. J. Verheijen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1.) Kennis te nemen van de beëindiging van het project Snippergroen per 1 

burgemeester en wethouders  januari 2018. 

besluit  2.) De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsbrief 

  met bijlagen; eindevaluatie project Snippergroen en het factsheet. 

Samenvatting  1.) Kennis te nemen van de beëindiging van het project Snippergroen per 1 
  januari 2018. 
  2.) De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsbrief met 
  bijlagen; eindevaluatie project Snippergroen en het factsheet. 
  Met dit voorstel willen we kenbaar maken dat het Snippergroenproject is 
  afgerond en dat er sprake is van een nul situatie voor de gemeente omdat het 
  oneigenlijk grondgebruik in de gemeente is geregeld. De snippergroen taken 
  gaan weer volledig over van het extern bureau naar HLT. De actieprijs van € 
  96,- per m2 die gold tot 1 januari 2018 is weer terug op het oude niveau van € 
  120,- per m2. 
  De burger kan vanaf 1 januari 2018 weer terecht bij de werkorganisatie ingeval 

  van Snippergroen kwesties waarbij de actieprijs, als vermeld, is ingetrokken. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-033308 - 77789  

Onderwerp  Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Hillegom 2018 

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

Afdeling  TM JOSVC   
Het College van      1. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Hillegom 2018 vast te stellen; 

burgemeester en wethouders      - deze zijn inclusief de 'was-wordt lijst BSO' en 'was-wordt lijst Dagopvang'  
besluit (bijlage 2 en 3). 

2. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen gemeente Hillegom 2015 in te trekken.  
3. De raad over uw besluit te informeren. 

 
Samenvatting De beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2015 zijn verouderd. De nieuwe 

beleidsregels zorgen voor een eenduidige uitvoering van toezicht en handhaving. 

de bijbehorende 'was-wordt lijst BSO' en de 'was-wordt lijst Dagopvang' maken 

de verschillen met de huidige beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 

duidelijk. Op grond van de Wet kinderopvang (Wko) is de gemeenten verplicht 

om zorg te dragen voor handhaving van de kwaliteit van kinderopvang. Het 

huidige handhavingsbeleid is niet meer actueel, om deze reden zijn nieuwe 

beleidsregels opgesteld. 

 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-031458 - 84156 
 

Onderwerp Advies aan het Commissariaat voor de Media 



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

Afdeling  TM JOSVC  

Het College van  1. De raad vast te laten stellen dat Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek 

burgemeester en wethouders  Omroep voldoet aan alle eisen die in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet 2008 

besluit  worden gesteld; 

  De lokale publieke media-instelling is een rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid. 

De lokale publieke media-instelling stelt zich blijkens haar statuten 

uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel, het op regionaal respectievelijk 
lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het 

verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van 

maatschappelijke behoeften die in de gemeenten leven, en het 

verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 

taak te vervullen; en 

De lokale publieke media-instelling heeft volgens de statuten een 

orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat 

representatief is voor de belangrijkste in de gemeenten voorkomende 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2. De raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media positief te adviseren 
  over de aanwijzing van Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep als 
  publieke omroep voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, 

  Noordwijkerhout en Teylingen. 

Samenvatting  Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep heeft het Commissariaat voor 
  de media laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als 
  lokale publieke media-instelling. Voordat het Commissariaat een beslissing 
  neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van art. 2.61 derde 
  lid van de Mediawet 2008 het commissariaat te adviseren over de vraag of de 
  media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Voorgesteld wordt de 
  raad vast te laten stellen dat Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep 
  voldoet aan alle eisen die in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet 2008 worden 
  gesteld en het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de 
  aanwijzing van Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep als publieke 
  omroep voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en 
  Noordwijkerhout. De gemeenteraden van deze verschillende gemeenteraden 
  moeten een gezamenlijk advies uitbrengen. Paragraaf 2.3.1a van de Mediawet 
  2008 bevat onder meer regels en voorschriften met betrekking tot de aanwijzing 
  van lokale publieke media-instellingen. Aanwijzing geschiedt nadat de 
  gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen, 

  bedoeld in het tweede lid van art. 2.61 van de Mediawet 2008 voldoet. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038956 - 85233 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 13-03-2018 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van    
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 13-03-2018 vast te stellen. 

besluit    

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038956 - 86288 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Open Eettafel bij de Bollenstroom bijgewoond 

besluit  -Jaarvergadering Nederlands Genootschap Burgemeesters bijgewoond 
  -Open dag HOZO bijgewoond 

  -Veiligheidsberaad bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  -Boom geplant ten behoeve van de Nationale Boomfeestdag 

  -Hillegom Online debat bijgewoond 

    



 
Mw. Snuif:  
-Met Welzijnskompas een werkbezoek gebracht aan Piëzo in Zoetermeer 

-Stuurgroep 3D bijgewoond 
-Open dag HOZO bijgewoond 

-Feestelijke afsluiting vaststelling Omgevingsvisie bijgewoond 

-Lijsttrekkersdebat Hillegom Online bijgewoond 
 

Dhr. Van Trigt  
-Directeurenoverleg basisonderwijs bijgewoond 

-Openingshandeling verricht bij de speelplaats Oijen 

-Lijsttrekkersdebat Hillegom Online bijgewoond 
 

Dhr. Verheijen:  
-Persmoment Watertoren bijgewoond 

-Bestuurlijk overleg met Stek bijgewoond 

-Feestelijke afsluiting vaststelling Omgevingsvisie bijgewoond 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


