
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 april 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Concept 
 

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-17-022443 - 91189 

Onderwerp  Tussentijdse investering geluidswanden sporthal De Vosse 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. In te stemmen met het raadsvoorstel om een éénmalig krediet van 

burgemeester en wethouders  € 188.000,- beschikbaar te stellen aan Sportfondsen Hillegom voor 

besluit  een investering in geluidswerende tussenwanden en muurplaten. 

Samenvatting  Vanaf de ingebruikname worden geluidsproblemen in de Sporthal De Vosse 
  ervaren. De afgelopen jaren is de bezetting van sporthal de Vosse toegenomen. 
  Meer basisscholen maken gebruik van de sporthal en met name deze categorie 
  zorgt in decibellen voor het meeste geluid. Hierdoor wordt door de huidige 
  vakdocenten het lesgeven en verstaanbaar maken steeds lastiger. Zowel in 
  volume als in de nagalm wordt dit als hinder en overlast ervaren. Het gebruik 
  van Sporthal De Vosse door het basisonderwijs zal nog verder toenemen. Om te 
  voldoen aan de Arbowet wordt voorgesteld de scheidingswanden en 
  muurbeplating aan te brengen.Hiervoor is een investering nodig van € 188.000,- 
  ex BTW. Deze investering past binnen de ambitie van het sport- en 
  beweegbeleid van de gemeente Hillegom Hillegom Samen Sportief in Beweging 
  2017-2020. Het levert een bijdrage aan het thema Accommodaties en Ruimte 

  met de doelstelling: Het op orde brengen van onze accommodaties. 

Besluit  

 

Akkoord (Gewijzigd besloten) Portefeuillehouder doet navraag of er wel of niet 

sprake is van een begrotingswijziging. Indien dit het geval is wordt het 

doorgeleid naar de raadsvergadering van 31 mei. 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-018427 - 92836  

Onderwerp  Beleidsregel "ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 

  arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek". 

Portefeuillehouder  Dhr. J. Verheijen, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming   
Het College van      1. De ontwerp beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze 

burgemeester en wethouders      huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" gewijzigd vast te  
besluit stellen. 

2. De raad d.m.v. bijgevoegde raadsbief in kennis te stellen van het 

vaststellingbesluit. 
 

Samenvatting De ontwerp beleidsregel "ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting  
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" is door alle 

Greenportgemeenten ter visie gelegd. Er is één zienswijze en alleen in/bij de 
gemeente Noordwijkerhout ingediend. De inhoud van die zienswijze geeft 

Noordwijkerhout geen aanleiding tot aanpassing van de beleidsregel.  
Nader overleg met de brandweer geeft nog wel aanleiding om tot een 

aanpassing in de beleidsregel te komen. Voorts is er aanleiding om ambtshalve 

nog een aanpassing in de beleidsregel op te nemen. Het college heeft besloten 

om de beleidsregel op die twee onderdelen gewijzigd vast te stellen en als 

zodanig af te kondigen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



Zaak / doc nr  Z-18-041796 - 93389 

Onderwerp  Beslissing op bezwaar 

Portefeuillehouder  Dhr. J. Verheijen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Het advies van Regionale commissie bezwaarschriften over te nemen om het 

burgemeester en wethouders  bezwaar tegen het besluit van 28 augustus 2017 ongegrond te verklaren en het 

besluit  bestreden besluit in stand te laten. 

  2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Samenvatting  In 2015 heeft bezwaarmaker aangegeven deel te willen nemen aan het 
  gevelisolatieproject. Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat het 
  geluidsniveau in de geluidsgevoelige vertrekken van zijn woning niet te hoog is. 
  De Omgevingsdienst West- Holland heeft namens het college van Hillegom op 28 
  augustus 2017 een besluit genomen waarbij de betreffende woning wordt 
  uitgesloten van het van overheidswege aanbrengen van geluidsisolerende 
  maatregelen. Hiertegen heeft bezwaarde op 9 oktober 2017 bezwaar ingediend. 
  De Regionale Commissie Bezwaarschriften heeft het bezwaarschrift op 2 februari 
  2018 behandeld en adviseert het college van Hillegom het bezwaarschrift 
  ongegrond te verklaren en ziet geen reden voor het toekennen van de 

  proceskosten. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-042535 - 95880 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 17-04-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 17-04-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-042004 - 96206 

 
 

Onderwerp  Voorlopige Jaarrekening HLTsamen 2017 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Control 

Het College van  De raad voor te stellen als zienswijze aan het bestuur van Werkorganisatie 

burgemeester en wethouders  HLTsamen laten weten dat de raad instemt met de voorlopige jaarrekening 

besluit  HLTsamen 2017. 

Samenvatting  In de Gemenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen is in artikel 21, lid 
  2, vastgelegd dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het bestuur van 
  de werkorganisatie hun zienswijze over de voorlopige Jaarrekening HLTsamen 
  2017 naar voren kunnen brengen. Het bestuur heeft de voorlopige Jaarrekening 
  HLTsamen 2017 vastgesteld en bij de raden aangeboden. Aan de raad wordt 
  voorgesteld als zienswijze aan het bestuur van werkorganisatie HLTsamen laten 

  weten dat de raad instemt met de voorlopige Jaarrekening HLTsamen 2017. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-042535 - 96848 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Middag voor kinderen bij de brandweer bijgewoond 

besluit  -Netwerk-ontbijt tussen de corso-praalwagens bijgewoond 
  -Overleg van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio bijgewoond 
  -Koninklijke Onderscheiding uitgereikt 
  -Koningsspelen bijgewoond 

  -Officiële opening van de bloemencorso bijgewoond 
   



  -Bloemencorso bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  - Afscheidsreceptie voorzitter KBO bijgewoond 
  -Persbijeenkomst coalitie-akkoord bijgewoond 
  -Officiële opening van de bloemencorso bijgewoond 

  -Bloemencorso bijgewoond 

  Mw. Snuif: 
  -Officiële start cultuurfestivalmagazine bijgewoond en cultuurfestival-logo 
  onthuld 

  -Overleg van het Algemeen Bestuur van de Maregroep bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  - Bijeenkomst menselijke maat bijgewoond 
  -Bijeenkomst met praktijkondersteuners huisartsen bijgewoond, met aansluitend 
  persmoment. 
  -Afscheidsreceptie voorzitter KBO bijgewoond 
  -Koningsspelen bijgewoond 

  -Officiële opening van de bloemencorso bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-042535 - 98053 

 
 

Onderwerp  Ingekomen stukken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Raadsmemo Pilot adviesraad sociaal domein 
burgemeester en wethouders  Collegebesluit: akkoord 

besluit  
Raadsmemo Stand van zaken armoedemonitor   

  Collegebesluit: akkoord 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-042535 - 98061 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
In verband met de herbenoeming leden erfgoedcommissie: wethouder De Jong 

burgemeester en wethouders 
 

 

is portefeuillehouder erfgoed en monumenten. 
besluit 

 
  

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


