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Status Definitief 

 
Openbaar Ja 

 
Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;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-20-116457 - 289736 
 

Onderwerp Rondvraag 
 

Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van Zomerreces college B&W Hillegom:  
burgemeester en wethouders      Laatste collegevergadering 14 juli; 1e collegevergadering na reces 18 augustus. 

besluit 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-112027 - 284675 
 

Onderwerp Erfpacht Elsbroek na 2036 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en Advies 
 

Het College van      Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

burgemeester en wethouders      voorgesteld wordt om;  
besluit 1. De huidige erfpachtregeling, voor woonpercelen in de wijk Elsbroek, na 

afloop van de termijn in 2036, om te zetten in een regeling op basis van 
voortdurende erfpacht.  
2. De “Kadernotitie erfpacht Elsbroek na 2036” die de uitgangspunten bevat 
voor het ontwerpen van nieuwe erfpachtvoorwaarden, vast te stellen.  
3. De bewoners in de wijk Elsbroek op erfpachtgrond per brief te informeren 

over de uitgangspunten van een regeling na 2036. 

 
Samenvatting In de raadsvergadering van 23 januari 2020 heeft de raad ingestemd met de 

“Kortingsregeling afkoop erfpacht Elsbroek” Bij de bespreking van dat voorstel is 

een motie aangenomen met het verzoek om aanvullend beleid voor te leggen 

voor de voortzetting van de erfpachtcontracten na 2036. Dit aanvullend beleid is 

aan de orde geweest gedurende de informatieavond op 11 maart 2020. Wij 

stellen u voor de kaders vast te stellen die zijn neergelegd in de “Kadernotitie 

erfpacht Elsbroek na 2036” die u aantreft in de bijlagen. 
 

Besloten wordt om de raad voor stellen:  
1. De huidige erfpachtregeling, voor woonpercelen in de wijk Elsbroek, na 
afloop van de termijn in 2036, om te zetten in een regeling op basis van 

voortdurende of eeuwigdurende erfpacht.  
2. De “Kadernotie erfpacht Elsbroek na 2036” die de uitgangspunten bevat 

voor het ontwerpen van nieuwe erfpachtvoorwaarden, vast te stellen.  
3. De bewoners in de wijk Elsbroek op erfpachtgrond per brief te informeren 

over de uitgangspunten van een regeling na 2036. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-116457 - 287750 
 

Onderwerp Gemeentelijke belastingen: voorstel aanvullende maatregelen Cocensus 
 

Portefeuillehouder 



 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      1. In te stemmen met uitstel van betaling voor ondernemers tot 1 juli 

burgemeester en wethouders      3. In te stemmen met het niet doorbelasten van rente in verband met de latere  
besluit betalingen. 

 
Samenvatting Door de maatregelen die op dit moment genomen worden om het Coronavirus te 

bestrijden, kunnen ondernemers in financiële problemen komen. Om de 

ondernemers in deze lastige tijden tegemoet te komen heeft het college van 

burgemeester en wethouders besloten ondernemers tot 1 juli 2020 uitstel van 

betaling te verlenen en tot 1juli 2020 geen specifieke ondernemingsheffingen op 

te leggen, In verband met latere betalingen zal geen rente doorbelast worden. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-20-116457 - 286853 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 maart 2020 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 maart 2020 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr      Z-20-118896 - 285000 

 
                              Onderwerp      Onderzoeksplan 2020 
 
                  Portefeuillehouder      Dhr. A. van Erk, burgemeester 
 

Afdeling TM Control 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders Het Onderzoeksplan 2020 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting Het college doet op basis van de Gemeentewet, artikel 213a, en de daaruit 

voortvloeiende doelmatig- en doeltreffendheidsverordening in 2020 onderzoek 

naar het door het college gevoerde bestuur. Conform de verordening stelt het 

college jaarlijks een onderzoeksplan vast. In het Onderzoeksplan 2020 wijst het 

college de onderzoeksonderwerpen anterieure overeenkomsten en het 

inkoopbeleid aan voor onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. In 

het onderzoeksplan zijn de criteria opgenomen waarlangs deze onderwerpen zijn 

gekozen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


