
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 oktober 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

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-19-094007 - 241232 

Onderwerp  Agenderingsvoorstel update proces woonvisie 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel inzake update proces 

burgemeester en wethouders 
 

 

woonvisie Hillegom 
besluit 

 
  

Samenvatting  In 2019 wordt de woonvisie geactualiseerd. Om de gemeenteraad actief te 
  betrekken bij dit proces geeft het adviesbureau dat ons ondersteunt een 
  presentatie aan de raad. Het adviesbureau presenteert de contouren voor de 
  nieuwe woonvisie, inclusief voorstellen voor uitvoeringsmaatregelen. Vervolgens 
  is er ruimte voor gemeenteraadsleden om te reageren en vragen te stellen. 
  Besloten wordt om in te stemmen met het agenderingsvoorstel update proces 

  woonvisie Hillegom. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-077693 - 241546 

 
 

Onderwerp  afwijzen verzoek verlenging begunstigingstermijn 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1. Het verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn van de last onder 

burgemeester en wethouders  dwangsom d.d. 3 juli 2019 voor het landgoed De Zuilen af te wijzen. 

besluit   

Samenvatting  Aan de eigenaar van het landgoed van De Zuilen is op 3 juli 2019 een last onder 
  dwangsom opgelegd met als doel dat op het landgoed diverse overtredingen van 
  de beheersverordening De Polders en het Bouwbesluit worden beëindigd. Van de 
  advocaat van de eigenaar van De Zuilen is op 1oktober 2019 een verzoek 
  ontvangen om de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom te 
  verlengen. De begunstigingstermijn is op 2 oktober 2019 verstreken. Het 
  verzoek moet worden afgewezen omdat uitstel van uitvoering van de last onder 

  de dwangsom niet gewenst is. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-100468 - 242472 

 
 

Onderwerp  stand van zaken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  1. Het verslag ‘Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 

burgemeester en wethouders  2018-2022’ vast te stellen; 

besluit  2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 

  Duurzaamheid Hillegom 2018-2022' vast te stellen. 

   



 
Samenvatting Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-

2022 is afgesproken om de raad regelmatig te informeren over de voortgang. Op 

4 oktober 2018 is daarom een presentatie gegeven. In december 2018 is het 

eerste verslag met stand van zaken ten aanzien van de genoemde doelen en 

activiteiten in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 verstuurd 

richting de raad. Wij hebben inmiddels een nieuw verslag met daarin de stand 

van zaken opgesteld.  
Besloten wordt om dit verslag vast te stellen en vervolgens met een 

begeleidende raadsbrief ter informatie aan de raad te versturen. 

 
Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten).  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-038157 - 243242 

 
Onderwerp Tussenevaluatie 'HLTSamen op weg' 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Strategie en Projecten 

 
Het College van      1. Kennis te nemen van de Tussenevaluatie 'HLTSamen op weg' en de 

burgemeester en wethouders      bestuurlijke reactie op de tussenevaluatie  
besluit 2. De begeleidende brief over de tussenevaluatie van uw college aan de raad 

vast te stellen  
3. De Tussenevaluatie 'HLTSamen op weg' en de infographic 'Tussenevaluatie 

HLTsamen' met de begeleidende brief van uw college aan de raad van Hillegom 

toe te sturen. 
 

Samenvatting In 2019 is de tussenevaluatie van de ambtelijke fusieorganisatie HLTsamen door 

Bureau Berenschot uitgevoerd. De tussenevaluatie richt zich op de 

doelstellingen van HLTsamen gericht op kostenbeheersing, kwaliteit, 

kwetsbaarheid en strategische positieverbetering (de drie K’s en de S). 
 

Berenschot concludeert dat HLTsamen op koers ligt om de in het bedrijfsplan 

gestelde doelen te realiseren. Daarbij is de organisatie volop in ontwikkeling en 

laat HLTsamen overwegend progressie zien. De kwaliteit van dienstverlening aan 

inwoners is - ondanks de ‘verbouwing van de winkel’ - op peil gebleven. Rond de 

interne dienstverlening is die aan colleges en raden het grootste punt van 

aandacht. De kwetsbaarheid is afgenomen en de doelstelling voor wat betreft de 

kosten wordt gehaald. De strategische positionering is verbeterd als wordt 

gekeken naar functies in samenwerkingsverbanden en aantallen afspraken, 

maar de strategie zelf is nog wel grotendeels gebaseerd op de doelstellingen van 

individuele gemeenten en vaak binnen beleidsonderwerpen. 
 

Voor het opvolgen en uitvoeren van de aanbevelingen in de 

tussenevaluatie wordt verwezen naar bijgaande reactie van het HLTbestuur 

aan het college en de brief van uw college aan de raad. 

 
 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-101840 - 246192 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 oktober 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders de openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 oktober 2019 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-101840 - 247584 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van College akkoord met brief aan Holland Rijnland m.b.t. openbaar vervoer 



 
burgemeester en wethouders consessie; toevoegen als bijlage bij de rondvraag.  

besluit 

B&W 24 + 31 december komen te vervallen. 
Deadline voor aanlevering stukken bij de griffie is 17 december. 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten). 


