
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 4 september 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. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-054282 - 127718 

Onderwerp  Vaststellen verrekenplicht politieke ambtsdragers 2017 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Personeel en Organisatie 

Het College van  Te besluiten dat: 

burgemeester en wethouders  1. Op 2 leden van het college van burgemeester en wethouders over het jaar 

besluit  2017 de verrekenplicht niet van toepassing is. 
  2. Op3 leden van het college van burgemeester en wethouders over het jaar 
  2017 de verrekenplicht weliswaar van toepassing is, maar dat eventuele 

  neveninkomsten niet worden verrekend. 

Samenvatting  Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verplichte vaststelling van een 

  eventuele verrekenplicht van neveninkomsten van politieke ambtsdragers. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-055720 - 131171  

Onderwerp  Raadsbrief voortgang aanbevelingen evaluatie project jeugd 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van   
burgemeester en wethouders  1. De raad met bijgevoegde raadsbrief te informeren. 

besluit   

Samenvatting  In de raadscommissie van 8 februari 2018 is de evaluatie van het Project Jeugd 
  Hillegom behandeld. Uit de evaluatie van het project Jeugd Hillegom zijn negen 
  aanbevelingen voortgekomen. Met de raad is afgesproken om hen halverwege 
  het jaar te informeren over de voortgang van deze aanbevelingen. Daarom 

  wordt nu voorgesteld om de raad hierover met bijgevoegde raadsbrief te 

  informeren. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-056232 - 132230  

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 28 augustus 2018 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 28 augustus 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten): Besluit Nieuwbouw IKC ingetrokken, zie 
  agendapunt.  



 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-033254 - 132806 
 

Onderwerp Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Hillegom 
 

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

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van Stel de raad voor om:  
burgemeester en wethouders    1. Kennis te nemen van de kadernotitie "Nieuwbouw Integraal Kind Centrum 

besluit     (IKC) Hillegom" en de uitgangspunten voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom  
locatie Weerlaan/Vosselaan;  
2. Het definitieve budget voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom vast 

te stellen op € 8.000.000;  
3. De kapitaallasten van het beschikbaar gestelde krediet voor het 
IKC-gedeelte te dekken door te beschikken over de reserve IHP;  
4. De kapitaallasten van het beschikbaar gestelde krediet voor het bouw- 

en woonrijp maken en de infrastructurele maatregelen op te nemen in de 

programmabegroting 2019-2022; 
 

Leg op grond van:  
5. Artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding op de bij dit 
voorstel gevoegde bijlage 4 (financiële bijlage van de kadernotitie), omdat 

openbaarmaking het economisch en financiële belang van de gemeente 
schaadt en openbaarmaking het belang van het voorkomen van evenredige 

bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 

partijen of rechtspersonen dan wel van derden schaadt;  
6.Artikel 86, lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 WOB aan de raads- en 

burgerleden geheimhouding op de bij dit voorstel gevoegde bijlage 4 
(financiële bijlage van de kadernotitie), omdat openbaarmaking het 

economisch en financiële belang van de gemeente schaadt en openbaarmaking 
het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 

van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke partijen of rechtspersonen dan 

wel van derden schaadt;  
7. Artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob aan de gemeenteraad 

geheimhouding op de bij dit voorstel gevoegde bijlage 4 (financiële bijlage van 

de kadernotitie) en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 

openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt en stel de raad 

voor de geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te 

bekrachtigen. 
 

Samenvatting De gemeenteraad van Hillegom heeft op 28 juni 2018 een aanvullend 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000 voor het realiseren 

van de nieuwbouw van het IKC Hillegom op de locatie Weerlaan/ Vosselaan 

om te komen tot een definitieve kredietaanvraag en het verder detailleren van 
de (steden)bouwkundige opgave. Eerder is op 3 mei 2016 een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000 voor de 
voorbereidingswerkzaamheden.  
Als uitwerking van deze besluiten is een kadernotitie opgesteld. In deze 

kadernotitie wordt aangegeven op basis van welke visie, condities en 
financiële kaders het Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd kan worden. 

De voorbereidingskredieten maken onderdeel uit van de totale investering.  
Het doel is te komen tot de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum 
Hillegom locatie Weerlaan/Vosselaan. Bij het Integraal Kind Centrum Hillegom 

is sprake van verregaande samenwerking op inhoudelijk gebied tussen de 

school en de kinderopvangorganisatie. IKC Hillegom wordt één concept met één 
naam, één gezicht, één team en één directeur waarin gewerkt wordt vanuit een 

gezamenlijke pedagogische visie. Vanuit een integraal aanbod werken de 
collega's van het IKC Hillegom samen aan de beste ondersteuning voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen 

van de kadernotitie en de benodigde bedragen beschikbaar te stellen om het 
IKC Hillegom en de overige werkzaamheden te kunnen realiseren. 

 
Akkoord (Gewijzigd besloten). Besluit vorige week ingetrokken. Artikel mbt 

Besluit     geheimhouding is aangepast. Voorliggend college- en raadsvoorstel akkoord.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-056232 - 132941 

 
Onderwerp Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van Afgelegde bezoeken: 

burgemeester en wethouders   
besluit Dhr. Van Erk: 

-ondertekenen propositie ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’ bijgewoond. 
-afscheidsreceptie dhr. Heemskerk (Rabobank) bezocht.  
-deelgenomen aan NK Wielrennen voor burgemeesters in de Bollenstreek. 

-opening Kwekerij Veelzorg in het kader van Monumentendag Special  
bijgewoond.  



  Dhr. De Jong: 

  -NK Wielrennen Bollenstreek bijgewoond. 

  Dhr. Van Rijn: 
  -ondertekenen propositie ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’ bijgewoond. 
  -informatiebijeenkomst voor raadsleden bij de ISD Bollenstreek bijgewoond. 

  -NK Wielrennen Bollenstreek bijgewoond. 

  Dhr. Van Trigt: 
  -bijeenkomst gemeenteraden Hillegom/Lisse/Teylingen over project integrale 
  toegang bijgewoond. 
  -vergadering DB ISD Bollenstreek bijgewoond. 
  -platformbijeenkomst voor CJG bijgewoond. 
  -opening actie ‘Scholen zijn weer begonnen’ bij de Giraf verricht. 
  -informatiebijeenkomst voor raadsleden bij de ISD Bollenstreek bijgewoond. 

  -opening Kwekerij Veelzorg in het kader van Monumentendag Special 
  bijgewoond. 
  -eerste editie van krant ‘ Week van de alfabetisering’ in ontvangst genomen. 

  -NK Wielrennen Bollenstreek bijgewoond. 

  Mevr. Hoekstra: 
  -ondertekenen propositie ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’ bijgewoond. 
  -bestuurlijke bijeenkomst Zuid-Holland Regionale Energiestrategieen 
  bijgewoond. 
  -opening Kwekerij Veelzorg in het kader van Monumentendag Special 

  bijgewoond. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-056232 - 133680  

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  -Bespreking tussenresultaten begroting: Mondeling meerjaren beeld besproken 
burgemeester en wethouders  door portefeuillehouder De Jong. Tevens vervolg processtappen qua planning 

besluit  doorgenomen. 
  -LTA: Besproken; wijzigingen doorvoeren. 
  -Maandag 10 september quiz Hillegomse feestweek: deelname vanuit college 
  besloten. 
  -Woensdag 12 september groot dictee Hillegomse feestweek: v.k.a.; wordt ook 
  doorgestuurd naar de raad. 
  -Op 9 oktober staat een werkbezoek van GS aan de Duin- en Bollenstreek 
  gepland. Collegeleden zijn alert op eventuele agendapunten. 

  -Vlag voor Duin- en Bollenstreek: Wethouder Van Rijn sluit kort met betrokken 
  ambtenaar. 
  -Gebruik raadsmemo/raadsbrief: Raadsmemo namens portefeuillehouder (vooraf 
  ter bespreking in college), raadsbrief namens college (vooraf ter besluitvorming 

  in college). 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten)  


