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Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
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Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-097408 - 235626 

Onderwerp Evaluatie Stichting Hillegom Marketing 2017 - 2019 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van Op basis van de Evaluatie Stichting Hillegom Marketing 2017 – 2019 en het 

burgemeester en wethouders bestuurlijk overleg van 3 oktober 2019: 

besluit 
1. De door Stichting Hillegom Marketing aangeboden evaluatie van de  

 uitvoering van de beleidsmatig inhoudelijke afspraken in het 
 ‘Convenant voor bepaalde duur inzake financiering activiteiten 
 Stichting Hillegom Marketing’ voor kennisgeving aan te nemen, met 
 dien verstande dat er geen sprake is van een subsidierelatie. 
 2. Vast te stellen dat de beleidsmatig inhoudelijke afspraken tussen de 
 gemeente Hillegom en Stichting Hillegom Marketing, vastgelegd in het 
 ‘Convenant voor bepaalde duur inzake financiering activiteiten 
 Stichting Hillegom Marketing’ en de uitvoering hiervan zoals 
 gerapporteerd in de ‘Evaluatie Stichting Hillegom Marketing 2017 - 
 2019', voldoende zijn nageleefd. 
 3. Vast te stellen dat Stichting Hillegom Marketing invulling geeft aan een 
 deel van de strategische visie en doelstellingen van de gemeente 
 Hillegom. 
 4. Vast te stellen dat Hillegom nog steeds actuele opgaven kent in het 
 kader van de promotie en marketing van Hillegom. 
 5. Deze opgaven in beeld te brengen en als basis te laten dienen voor 

 eventuele nieuwe afspraken met Stichting Hillegom Marketing. 

Samenvatting Stichting Hillegom Marketing heeft als doel om de gemeente Hillegom te 
 promoten en gastheerschapsactiviteiten richting bewoners, bezoekers en 
 recreanten uit te voeren. De stichting krijgt hiervoor een financiële vergoeding 
 van de gemeente Hillegom. Deze is gekoppeld aan afspraken tussen gemeente 
 en Stichting Hillegom Marketing en zijn vastgelegd in het 'Convenant voor 
 bepaalde duur inzake financiering Stichting Hillegom Marketing'. Het convenant 
 loopt af op 31 december 2019 en is officieel beëindigd om eventuele nieuwe 
 afspraken tussen gemeente en Stichting Hillegom Marketing gerichter te 
 formuleren en beter aan te sluiten op de huidige opgaven en ambities. Ter 
 verantwoording van de prestaties van het lopende convenant is een periodieke 
 evaluatie opgesteld. Besloten wordt om de aangeboden evaluatie positief te 
 beoordelen en als basis te laten dienen voor eventuele gesprekken over 
 continuering van de samenwerking tussen gemeente en Hillegom Marketing en 

 het bereiken van de (gedeelde) doelstellingen. 

 
 
 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-101388 - 244900 
 

Onderwerp Hillegom - stand van zaken Schipholdossier - oktober 2019 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en Advies 
 

Het College van     1. bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 

burgemeester en wethouders     Schipholdossier vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 



 
besluit 

 
Samenvatting Het afgelopen jaar heeft het college de raad meerdere keren geïnformeerd over 

de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen in het Schipholdossier. Er lopen 

momenteel veel zaken, mede omdat het kabinet diverse besluiten voorbereidt 

en beleidsnota’s gaat vaststellen. Ook worden momenteel veel onderzoeken 

gedaan en vinden er diverse discussies plaats in de Tweede Kamer. Enkele 

onderwerpen vragen om een update. Derhalve informeren wij de raad met 

bijgevoegde memo over de laatste stand van zaken en de verdere voortgang bij 

de belangrijkste Schiphol-onderwerpen.  
Het College besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de gemeenteraad aan 

te bieden. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-103921 - 251726 

 
Onderwerp Verzoek van de GOM tot instemming verlaging garantstelling 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van      1. te besluiten dat de gemeente Hillegom, in haar hoedanigheid van borg voor 

burgemeester en wethouders      Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, akkoord is met de pro rata overname van  
besluit het risico van de gemeente Noordwijkerhout als borg. 

2. de raad mondeling - via de lijst van ingekomen stukken en mededelingen - in 

de eerst volgende raadsvergadering op de hoogte te stellen van het besluit 

onder punt 1 
 

Samenvatting Op 3 maart 2010 is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) 

opgericht. Zes aandeelhouders houden een gelijk aantal aandelen, hebben een 
gelijk stemrecht en lopen een gelijk risico. Dit laatste heeft tevens vorm 

gekregen door middel van een verstrekte garantstelling van € 7 miljoen per 

aandeelhouder. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn gefuseerd. 

Door deze fusie zou de nieuwe gemeente Noordwijk het dubbele aantal aandelen 

houden in vergelijking tot ieder van de overige aandeelhouders, evenals een 

dubbele garantstelling dragen. Hierom hebben de aandeelhouders in de 

vergadering van 23 mei 2018 besloten zowel de onderlinge aandelenverdeling 

als de garantstelling aan te passen aan deze nieuwe situatie, met als 

uitgangspunt een gelijke verdeling over de 5 in plaats van 6 aandeelhouders. 

Voor de verlaging van de garantstelling verlangt de BNG, bij nader inzien, een 
besluit van alle colleges die garant staan. De omvang van de borg blijft voor de 

gemeente een gelijke exposure (en maximaal risico) van € 7 miljoen.  
Het college besluit akkoord te gaan met de pro rata overname van het risico van 

de gemeente Noordwijkerhout als borg. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-094646 - 252745 

 
Onderwerp Lokale energiestrategie en transitievisie warmte 

 
Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en Advies 

 
Het College van      1. Een Lokale Energiestrategie en een transitievisie warmte op te laten stellen 

burgemeester en wethouders      conform het Plan van Aanpak Energietransitie Hillegom;  
besluit 2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Plan van Aanpak Energietransitie 

Hillegom vast te stellen. 

 
Samenvatting In het concept Klimaatakkoord zijn twee nieuwe taken opgenomen voor 

gemeenten, namelijk:  
1.Uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte op te leveren. 

2.Uiterlijk in 2021 een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen en deze 

op te nemen in lokaal beleid 
 

Hillegom voert deze afspraken uit, door een Lokale Energiestrategie (LES) en 

transitievisie warmte te maken. 

Het bijgevoegde plan van aanpak laat zien hoe wij komen tot een Lokale 

Energiestrategie (LES) en een Transitievisie Warmte. 
 

Met het opstellen van een LES en een transitievisie warmte voldoet de 

gemeente aan de afspraken van het Klimaatakkoord. 

Met bijgevoegde raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop 

Hillegom invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. 
 

Er is besloten om een Lokale Energiestrategie en een transitievisie warmte op te 

laten stellen en om de raadsbrief vast te stellen. 



Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-075764 - 253312 

 
 

Onderwerp  Wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financiën 

Het College van  in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 

burgemeester en wethouders  waarin geregeld dat de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo per 1 januari 

besluit  2020 toetreden. 

Samenvatting  Het college van burgemeester & wethouders is akkoord gegaan met de 
  toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo tot de 
  gemeenschappelijke regeling Cocensus en de wijziging van de 

  gemeenschappelijke regeling om die toetreding mogelijk te maken. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-097498 - 254400 

 
 

Onderwerp  Vaststelling uitslag draagvlakonderzoek 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  1. Vast te stellen dat er onvoldoende draagvlak is voor een nieuwe BIZ- 
burgemeester en wethouders  periode. 

besluit   

Samenvatting  Van Vereniging Koopcentrum Hillegom is het verzoek ontvangen voor een 
  nieuwe periode van de Bedrijven Investeringszone vanaf 1 januari 2020. 
  Hiervoor is een draagvlakmeting onder de ondernemers gehouden. Uit dit 
  onderzoek is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor een nieuwe BIZ- 
  periode. Minimaal 50% van de ondernemers had moeten stemmen en dat 

  percentage is niet gehaald. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-104187 - 255550 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-104187 - 257524 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  Uitreiking mantelzorg compliment uitgereikt. Mooie bijeenkomst. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 
    


