
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 maart 2019 

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;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. J. 

van Rijn, wethouder 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-048929 - 133896 
 

Onderwerp Start pilot terrassen Houttuin 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en Advies 
 

Het College van      1. In te stemmen met het opstarten en uitvoeren van een pilot terrassen op de 

burgemeester en wethouders      Houttuin van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021, met in achtneming van de  
besluit in dit collegevoorstel opgenomen richtlijnen en tekening voor de uitgifte van 

terrasvergunningen. 
 

2. Het toekennen van standplaats voor tijdelijk gebruik van maximaal 2 

maanden per keer voor verkoopactiviteiten die passen bij de periode van het 

jaar en/of de activiteiten/festiviteiten in het centrum. 
 

Samenvatting Nu de herinrichting van de Houttuin 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 

zo de belanghebbenden verder te betrekken bij het ontwikkelingsproces. In de 

aanloop naar de pilot is er een inspraakprocedure geweest en is er overleg 

geweest met de horecaondernemers. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
  
 
 

Zaak / doc nr Z-19-075257 - 181294 
 

Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 20, Hillegom 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Planvorming



Het College van  1. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 20, Hillegom' vast te 

burgemeester en wethouders  stellen. 

besluit  2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 
  20, Hillegom' met de identificatiecode 
  NL.IMRO.0534.BPFrederikslaan20-VO01 te starten door het 
  voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en 
  het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners te starten 
  overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro. 
  3. De raadscommissie te informeren over dit besluit conform bijgaande 

  raadsbrief. 

Samenvatting  Aan de Frederikslaan te Hillegom is momenteel een heemtuin gesitueerd (ten 
  noorden van Frederikslaan 22 en 24). De eigenaar van het perceel heeft het 
  voornemen om op deze locatie één vrijstaande woning te realiseren: 
  Frederikslaan 20. Omdat de locatie in het werkingsgebied van de Greenport 

  Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, is er sprake van één greenportwoning. 

  Woningbouw buiten de bebouwingscontouren van de Duin- en Bollenstreek is 
  volgens het provinciaal en regionaal ruimtelijk beleid, vastgelegd in de 
  Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), niet 

  meer toegestaan. Uitzondering hierop zijn de zogenoemde greenportwoningen. 

  Omdat het verzoek past binnen de kaders van de ISG is door het college op 4 
  juni 2012 besloten om in principe in te stemmen met de realisatie van twee 
  greenportwoningen op het perceel Frederikslaan 18/20 in Hillegom. Inmiddels is 
  voor Frederikslaan 18 al een omgevingsvergunning verleend (uitgebreide 
  procedure) voor de realisatie van een GOM-woning. Voor Frederikslaan 20 zijn in 
  opdracht van de initiatiefnemer de benodigde onderzoeken uitgevoerd en is een 

  voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 

  Besloten wordt door het college om het voorontwerpbestemmingsplan vast te 
  stellen en het wettelijke vooroverleg en de inspraakprocedure te starten voor 

  het voorontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 20, Hillegom'. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-075859 - 182774 

 
 

Onderwerp  Aanwijzingsbesluit ligplaatsen en nadere regels 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1. Het aanwijzingsbesluit ligplaatsen en nadere regels van BW- 

burgemeester en wethouders  09012018/Z-17-011275/D-54431 in te trekken; 

besluit  2. Het aanwijzingsbesluit ligplaatsen en nadere regels vast te stellen. 

Samenvatting  Het aanwijzingsbesluit ligplaatsen en nadere regels wordt opnieuw vastgesteld 
  om beter op te treden tegen overtredingen in het 'Havengebied' in Hillegom. Bij 
  de vorige besluitvorming zijn bepaalde regels juridisch gezien niet juist 
  geplaatst. Hierdoor is handhaving voor sommige overtredingen juridisch gezien 
  niet mogelijk. In het nieuwe aanwijzingsbesluit is dit aangepast. Tevens is er 
  voor gekozen om de termijn dat er niet op een passantenplaats aangelegd mag 
  worden te verruimen van 2x24 uur naar twee weken. Dit om te voorkomen dat 
  een passantenplaats voor langere tijd wordt ingenomen als een verkapte woon- 

  of verblijfslocatie. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-070442 - 183998 

 
 

Onderwerp  Uitvoeringsovereenkomst huisvesting Stichting Voedselbank Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Facilitair 

Het College van  1. Bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst met Stichting Voedselbank Hillegom 
burgemeester en wethouders  (SVH) te sluiten. 

besluit  2. Burgemeester A. van Erk verleend wethouder A. de Jong volmacht voor het 

  ondertekenen van de overeenkomst. 

Samenvatting  Op 29 januari 2019 heeft het college besloten, onder voorbehoud van het 
  beschikbaar stellen van een bedrag ter grootte van € 345.000,00 door de 
  gemeenteraad, aan SVH een incidentele subsidie te verstrekken van € 
  345.000,00 voor de aankoop van een bedrijfspand en daarmee verband 
  houdende kosten, onder de voorwaarde dat SVH met de gemeente een 
  uitvoeringsovereenkomst sluit. Op 21 februari 2019 heeft de gemeenteraad het 

  bedrag van € 345.000,00 ter beschikking gesteld, zodat uitvoering gegeven kan 
   



  worden aan het besluit tot verstrekken van de subsidie en de overeenkomst ter 
  uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening tussen de gemeente en SVH 

  gesloten moet worden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-076788 - 185561 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 maart 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 maart 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-076788 - 185571  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Opening Keukenhof bijgewoond 

besluit  - Gala-avond Jonge Ondernemersprijs bijgewoond 
  - Bijeenkomst Vereniging Burgemeesters van Zuid Holland bijgewoond 

  - Concert van Symphoenix bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Opening Keukenhof bijgewoond 

- Concert van Symphoenix bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Opening Keukenhof bijgewoond 

- Gala-avond Jonge Ondernemersprijs bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Opening Keukenhof bijgewoond 

- Gala-avond Jonge Ondernemersprijs bijgewoond 

- Prijsuitreiking fotowedstrijd gedaan 
- Opening opschoondag verricht 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-076788 - 186745 

 
Onderwerp Ingekomen stuk 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders Zienswijze Kadernota RDOG: Akkoord. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


