
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 september 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-051761 - 122545 

Onderwerp  Vaststellen Reglement Kunstcommissie 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. Het reglement Kunstcommissie Hillegom 2018 vast te stellen. 

burgemeester en wethouders 
 

 

2. Het reglement Kunstcommissie 2005 in te trekken. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Het huidige reglement Kunstcommissie is vastgesteld in 2005. Hierin zijn onder 
  meer de samenstelling, taken en werkwijze van de kunstcommissie bepaald. 
  Deze commissie adviseert het college van Hillegom over de kunstopdrachten en 
  -aankopen in de openbare ruimte van Hillegom. Voor het goed functioneren van 
  deze commissie is dit reglement op onderdelen aangepast en zijn nieuwe 
  bepalingen toegevoegd, omdat enkele bepalingen gedateerd of niet meer 

  wenselijk zijn. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-053416 - 125767 

 
 

Onderwerp  Presentatie uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. In te stemmen met het 

burgemeester en wethouders  agenderingsvoorstel presentatie Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 

besluit  2018-2022 

Samenvatting  Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018- 
  2022 is afgesproken om de raad regelmatig te informeren over de voortgang. 
  Daarom wordt voorgesteld om een presentatie te geven in de raadscommissie 

  van 4 oktober a.s. hierover. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-050628 - 134428  

Onderwerp  Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 

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

Afdeling  TM JOSVC   
Het College van      1. De deelname aan de Brede Impuls Combinatiefuncties voort te zetten in de 

burgemeester en wethouders        'Brede Regeling combinatiefuncties 2019-2022'.  
besluit 

2. De Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties te ondertekenen 

voor de periode 2019-2022. 
 

3. Het huidige ambitieniveau te verruimen naar 140%, wat overeenkomt met 

5,22 fte Combinatiefunctie. 
 

Samenvatting Hillegom maakt sinds 2012 succesvol gebruik van de rijksregeling Brede Impuls 



  Combinatiefuncties, waarvoor 3,4 fte Combinatiefunctie wordt ingezet. Deze 
  regeling vormt een onderdeel van het Programma Sport en Bewegen in de 

  Buurt, welke per 31 december 2018 definitief afloopt. 

  Met de ondertekening van het Nationaal Sportakkoord zijn vanaf 2019 nieuwe 
  bestuurlijke afspraken gemaakt, waarbij de impuls regeling is omgezet in een 
  structurele maatregel de 'Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022'. 
  Inhoudelijk en financieel is de regeling verruimd en biedt meer mogelijkheden 
  voor het verbinden van sport en bewegen met aandachtsgebieden uit het Sociale 
  Domein, waarbij naast de eigen sportbudgetten ook andere (bestaande) 
  budgetten uit het Sociale Domein ingezet kunnen worden als gemeentelijke 
  cofinanciering. Deze ruimte maakt het mogelijk om de huidige ambitie van 
  120% deelname (3,44 fte) breder in te zetten en te verruimen naar 140% 

  deelname (5,22 fte). 

  Omdat de intentieverklaring tussen Ministerie van VWS en de gemeente 
  Hillegom eind 2018 afloopt, wordt de gemeente nu gevraagd een nieuwe 
  intentieverklaring voor de periode 2019-2022 te ondertekenen en aan te geven 
  op welke ambitieniveau zij verder gaat. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan 
  met de deelname aan de 'Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022' en het 

  120% deelnamepercentage te verruimen naar 140%. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058220 - 136833 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 18 september 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 18 september 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058220 - 137433  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Vergadering Provinciale Staten Zuid Holland bijgewoond 

besluit  -Nationale Burendag bij buurtvereniging “De Buurt” bijgewoond 

  -Sport- en beweegfestival bijgewoond  
 

Dhr. Van Rijn:  
- Aandeelhoudersvergadering Maregroep bijgewoond 

- Bestuurlijk overleg Greenport bijgewoond 
 

Dhr. Van Trigt:  
- Vergadering Dagelijks Bestuur Holland Rijnland bijgewoond 

- Bijeenkomst “Kijk op jeugd-GGZ bijgewoond” 

- 30-jarig jubileum Speel-o-theek bijgewoond 

- Sport- en beweegfestival bijgewoond 
- Jongerenmagazine Welzijnskwartier in ontvangst genomen 

 
Mevr. Hoekstra:  
- Bestuurlijk overleg Greenport bijgewoond 

- Bestuurlijk vooroverleg Schiphol bijgewoond 

- Ingebruikname zonnepanelen bijgewoond 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-058220 - 138648 

 
Onderwerp Regiozaken 

 
Portefeuillehouder 



Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   - Vergadering stuurgroep Duinpolderweg is op 4 oktober 2018 

burgemeester en wethouders   - Het memo gebiedsgericht werken is besproken met name gericht op 

besluit     de voorbereiding van het bezoek van Gedeputeerde Staten op 9 
     oktober. Akkoord met de uitgezette lijn naar focussen op 5 thema's. 

   

  Secretaris doet ambtelijk navraag over de gewenste aanwezigheid          

op 9 oktober. 

    

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058220 - 138755 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   -Portefeuillehouder Van Rijn heeft concept raadsmededeling ingebracht 
burgemeester en wethouders   mbt handhaving schepen (ivm nieuw havenreglement). Wat is een 

besluit   redelijke termijn? Dit is juridisch getoetst en uitgekomen op 2 jaar; 
   eindigt 1 oktober 2020. College is akkoord 

   

-College bevestigt besluit van 17/07/2018 voor medewerking aan het 

principeverzoek Stationsweg 13. 

    

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058220 - 138765 

 
 

Onderwerp  Ingekomen stukken 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
Memo 1e halfjaarcijfers 2018 ISD Bollenstreek:  Akkoord onder voorbehoud van 

burgemeester en wethouders 
 

 

tekstuele aanpassingen. 
besluit 

 
   

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
     


