
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 juli 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. J. van Rijn, 

wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. J.M.A. Deul, loco-secretaris 
 

Afwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Mevr. C.B. Baauw, secretaris  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-048929 - 114966 
 

Onderwerp Pilot Houttuin 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 
 

Afdeling TM Strategie en Projecten 
 

Het College van      1. In te stemmen met het opstarten en uitvoeren van een pilot, met in 

burgemeester en wethouders     achtneming van de in dit collegevoorstel opgenomen richtlijnen voor de uitgifte  
besluit van terrasvergunningen; 

2. Het uitbreiden van de locatie van standplaatsen voor de Houttuin e.o., met 
daarbij de wijziging dat 1 standplaats voor commerciële doeleinden aangewezen 

wordt en dat 1 standplaats voor maatschappelijke en culturele doeleinden 
aangewezen wordt;  
3. In te stemmen met het toepassen van de inspraakverordening voor de pilot; 

4. De richtlijnen en daarbij behorende tekeningen conform de 
inspraakverordening ter inzage te leggen voor 6 weken, om na afloop van de 

periode van 6 weken de richtlijnen definitief vast te stellen.  
5. De domeinmanager Ruimte opdracht te geven zorg te dragen voor de 

beantwoording van de eventuele zienswijzen en de daarop volgende 

werkzaamheden, waaronder het opstellen van het nieuwe terrassen- en 

standplaatsenbeleid in Hillegom. 

 
Samenvatting Nu de herinrichting van de Houttuin nagenoeg gereed is, is er een mooi plein 

ontstaan met vele gebruiksmogelijkheden. Tijdens de voorbereiding en 

besluitvorming rondom het project van de herinrichting Houttuin, is benoemd 

dat het plein nieuwe mogelijkheden moet scheppen voor horecaondernemers en 

andere ondernemers. Zodat de Houttuin een ontmoetingsplek met allure voor de 

Hillegommers kan worden. Het beleid dat er nu is voor deze locatie komt nog 

niet overeen met het te bereiken einddoel. Om dit te kunnen realiseren is het de 

wens om een pilot te starten om het beleid aan te passen naar het einddoel en 

dit door middel van een pilot te doen zodat belanghebbenden betrokken kunnen 

worden in het proces. 
 

Besluit Akkoord Punt 2 aanhouden. Wethouder Van Rijn gaat standplaatsen bekijken. In afwachting hiervan  

                 punt aanhouden. Overige punten akkoord.  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-049080 - 115427 
 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst dd 25 juni 2018 
 

Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst dd 25 juni 2018 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-049080 - 116303 
 

Onderwerp Afgelegde bezoeken 
 

Portefeuillehouder 



Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders -VNG congres bijgewoond 

besluit -overleg Economic Board bijgewoond 
 -vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden bijgewoond 

 

-persconferentie presentatie nieuwe voorzitter Corso bijgewoond 

- Hillegom Romantique bijgewoond 

-Vertrek Carbage Run bijgewoond 

  

  

 Dhr. Van Trigt: 
 -VNG congres bijgewoond 
 -huldiging sportkampioenen bijgewoond 
 -HOZO servicepas uitgereikt 
 -vergadering Algemeen Bestuur ISD bijgewoond 
 -open dag balletschool Martha de Rijk bijgewoond 
 -kampeernacht speeltuin Weerestein bijgewoond 
 -openingshandeling Hillegom Romantique verricht 
 -opleidingsdag crisisorganisatie bijgewoond 

 -informatieavond btw- sportvrijstelling bijgewoond 

 Dhr. Van Rijn: 
 -VNG congres bijgewoond 

 -vergadering Algemeen Bestuur ISD bijgewoond 

 Mevr. Hoekstra: 
 -VNG congres bijgewoond 
 -Hillegom Romantique bijgewoond 

 -opleidingsdag crisisorganisatie bijgewoond 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 
   


