
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 oktober 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.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-044741 - 119872 

Onderwerp  Vaststellen grondexploitatie Vossepolder 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  
1. de geactualiseerde exploitatiebegroting 2018 voor het exploitatiegebied besluit  

  Vossepolder vast te stellen. 
  2. de op basis van de geactualiseerde exploitatiebegroting 2018 voor het 
  exploitatiegebied Vossepolder opgestelde begrotingswijziging (2018-A17) 
  vast te stellen. 
  3. op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob aan 
  de gemeenteraad geheimhouding op te leggen op het document “9619 
  rapportage grondexploitatie Vossepolder 2018 met bijlage.pdf”, en al 
  hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking 
  het financieel belang van de gemeente schaadt. 

Samenvatting  De exploitatiebegroting 2018 voor het exploitatiegebied Vossepolder (ook wel; 
  "de grondexploitatie Vossepolder" genoemd) dient elk jaar te worden herzien, en 
  door de raad vastgesteld te worden. In 2017 is de nieuwbouw van de manege 
  in de Weerlanerpolder gerealiseerd, en zijn de uitwerkingsplannen 3, 4 en 5 
  Vossepolder in procedure gebracht. Tegelijk met de vaststelling van de 
  grondexploitatie 2018 wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van 

  de Vossepolder. 

Besluit  Akkoord ovb tekstuele wijziging in raadsvoorstel. (Ongewijzigd besloten).  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038495 - 136621 

 
 

Onderwerp  benoeming lid Kunstcommissie 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. De heer H. Kunne te benoemen als (burger)lid van de gemeentelijke 

burgemeester en wethouders 
 

 

Kunstcommissie Hillegom. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De gemeentelijke Kunstcommissie bestaat uit twee beeldend kunstenaars en 
  twee inwoners uit Hillegom, de zogenaamde burgerleden. In 2018 heeft een 
  burgerlid afscheid genomen, omdat zijn termijn als commissielid afliep. Voor de 
  vacature van burgerlid is een advertentie geplaatst. Hierop zijn een paar reacties 
  ontvangen. Op 13 september heeft de Kunstcommissie met twee sollicitanten 
  gesprekken gevoerd. Zij adviseert uw college om de heer Kunne te benoemen 

  als nieuw burgerlid. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-061906 - 146739 



Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 23 oktober 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 23 oktober 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-062058 - 146883 

 
 

Onderwerp  Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  1. Het Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 

burgemeester en wethouders  voor kennisgeving aan te nemen. 

besluit  2. Dit jaarverslag ter kennisname aan de gemeenteraad en aan de Nationale 

  ombudsman voor te leggen. 

Samenvatting  Het Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom is 
  ontvangen. Dit jaarverslag dient ertoe bij te dragen dat bestuur, directie en 
  management inzicht krijgen in de juridische en andere kwaliteiten van het 
  functioneren van de organisatie en de medewerkers. In dat kader wordt 
  aandacht gevraagd voor de conclusies en de (voor de drie gemeenten 

  
gelijkluidende) aanbevelingen. 

 

Besluit 

  
Akkoord (Ongewijzigd besloten). Extra aandacht geven om bij klachten 

persoonlijk contact te zoeken. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-061906 - 147274 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Afgelegde bezoeken: 

burgemeester en wethouders   

besluit  Dhr. Van Trigt: 
  -Werkbezoek gebracht aan ISD Bollenstreek 
  -Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de ISD bijgewoond met aansluitend 
  een werkbezoek aan TOPAZ 

  -Afscheidsgesprek met 2 leden van het Seniorenpodium 

  Dhr. Van Rijn: 

  -Vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-061906 - 148201 

 
 

Onderwerp  Raad & Commissie 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  LTA wordt als vast agendapunt besproken in de PHO's. Daar ter plekke 

burgemeester en wethouders  afspraken maken over onderwerpen, planning etc. Ambtenaar zorgt voor tijdige 

besluit  en juiste vermelding in LTA. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


