
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 4 december 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Vastgesteld 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;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-17-020112 - 42452 
 

Onderwerp Uitvoeringsplan verbetering positie EU-arbeidsmigranten 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 
 

Afdeling TM Strategie en Projecten 
 

Het College van      In te stemmen met de tekst van de concept raadsbrief "Uitvoering 

burgemeester en wethouders      aanbevelingen rekenkamerrapport "Verkennend onderzoek EU-  
besluit arbeidsmigranten"" en de brief aan de gemeenteraad te versturen; 

 
Samenvatting Voorgesteld wordt de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie 

in het rapport "Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten" door verzending 

van de opgestelde raadsbrief d.d. 4 december 2018. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-062171 - 147284 
 

Onderwerp Vaststellen Subsidieplafonds jaarlijkse- en waarderingssubsidies 
 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 
 

Het College van      1. Het subsidieplafond voor het jaar 2019 voor de jaarlijkse subsidie op het 

burgemeester en wethouders      gebied van cultuur en recreatie, volksgezondheid en sport, sociale voorzieningen  
besluit en maatschappelijke dienstverlening te bepalen op € 2.897.549,- en voor de 

waarderingssubsidies op € 59.648,-. 
 

Samenvatting Jaarlijks verstrekt de gemeente subsidies op het gebied van cultuur en recreatie, 

volksgezondheid en sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening (welzijnssubsidies). Het college verleent deze subsidies op grond 

van de subsidieverordening. Organisaties hebben hiervoor een subsidieaanvraag 

ingediend volgens de regels van de subsidieverordening, de nota grondslagen 

waarderingssubsidies 2018 en 2019 en (eventuele) meerjarige contractuele 

afspraken. 
 

Daarnaast kan het college voor te verstrekken subsidies subsidieplafonds 

vaststellen. Voor het jaar 2019 heeft zij het subsidieplafond voor de jaarlijkse 

subsidies op het gebied van cultuur en recreatie, volksgezondheid en sport, 

sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening vastgesteld op € 

2.897.549,- en voor de waarderingssubsidies op € 59.648,-. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) In de brief die jaarlijks uitgaat een passage opnemen om het thema   

                 duurzaamheid extra onder de aandacht te brengen.   
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-064126 - 152372 
 

Onderwerp Wifi in de openbare ruimte 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van      1. Met bijgaande raadsbrief de raad te informeren over uw standpunt ten 

burgemeester en wethouders      aanzien van gratis wifi-punten in de openbare ruimte en de beschikbaarheid van  
besluit snel internet in het buitengebied. 



Samenvatting  Naar aanleiding van in de raad gestelde vragen zijn wij in het afgelopen jaar 
  bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheden en wenselijkheid van 
  gratis toegankelijke wifi-punten in de openbare ruimte. Daarnaast hebben we 
  stappen gezet om snel internet ook in de buitengebieden beschikbaar te krijgen. 

  Met een raadsbrief brengen we de raad over beide thema's verslag uit. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-028445 - 153448 

 
 

Onderwerp  Vaststelling overeenkomst exploitatiebijdrage businesscases 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. In te stemmen met de afspraken aangaande de door de gemeente ter 

burgemeester en wethouders  beschikking gestelde bijdrage aan de uitvoering van ‘business cases’, 

besluit  deze vast te leggen in de overeenkomst ‘besteding 
  exploitatiebijdrage’, en de tekst hiervan vast te stellen. 
  2. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 
  Zaken, de heer Van Rijn, bij burgemeestersbesluit volmacht te 
  verlenen tot het ondertekenen van de overeenkomst ‘besteding 

  exploitatiebijdrage business cases 2019’. 

Samenvatting  Middels dit besluit formaliseert het college de afspraken aangaande de besteding 
  van de publieke middelen voor de projecten onder de Economische Agenda 

  Duin- en Bollenstreek door de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-045733 - 153992 

 
 

Onderwerp  Verlenging transformatieagenda WMO en haar omgeving 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. De looptijd van de transformatieagenda WMO en haar omgeving 2017- 

burgemeester en wethouders  2018 met één jaar tot en met 31 december 2019 te verlengen. 

besluit  2. De raad te informeren over de verlenging van de transformatieagenda 

  WMO en haar omgeving, middels een raadsbrief. 

Samenvatting  De gemeenten in de Bollenstreek hebben door het gezamenlijk uitvoeren van de 
  transformatieagenda WMO de afgelopen twee jaar intensief gebruik gemaakt 
  van elkaars kennis, kunde, inzet en ervaringen binnen het sociaal domein. 
  Terugkijkend op de koers die in 2016 is ingeslagen zien we dat er veel bereikt is. 
  Organisaties zijn bij elkaar gebracht en er is veel tot stand gekomen en 
  verbeterd in de hulp en ondersteuning aan inwoners. Maar er is meer tijd nodig 
  om de transformatie te laten ‘landen’ en acties af te ronden. Om deze reden 
  wordt voorgesteld om de transformatieagenda WMO en haar omgeving met één 

  jaar tot en met 31 december 2019 te verlengen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064770 - 154273 

 
 

Onderwerp  Evaluatie duurzaamheidslening Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de duurzaamheidslening 

burgemeester en wethouders  Hillegom 

besluit  2. De raadsbrief en de evaluatie ter kennisgeving door te zenden naar de 

  raad 

Samenvatting  Hillegom biedt sinds 2016 een duurzaamheidslening aan haar inwoners. Met het 
  aanbieden van de lening, biedt de gemeente particuliere woningeigenaren een 
  aantrekkelijke financieringsmogelijkheid voor het verduurzamen van hun 
  woning. Aangezien de lening inmiddels al een tijd loopt, hebben wij besloten om 

  deze in 2018 te evalueren. 

  De gemeente Hillegom beschikt over een totaalbedrag van €500.000 (voor 

  onbepaalde tijd) voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Op dit 
   



  moment (oktober 2018) is daar nog ongeveer €180.000 van over. 
  Totdat er zicht is op landelijke regelgeving en financiële middelen, gaan wij door 

  met de gemeentelijke duurzaamheidslening. 

  Wij hebben geconstateerd dat in de loop van de jaren er steeds meer 
  leningsmogelijkheden bij zijn gekomen ten behoeve van het financieren van te 
  treffen duurzaamheidsmaatregelen. Zo kunnen inwoners op dit moment o.a. 
  gebruik maken van een landelijke Energiebespaarlening. Vrijwel alle 
  maatregelen die via de gemeentelijke lening gefinancierd kunnen worden, 
  kunnen ook via de landelijke regeling gefinancierd worden, hetzij met een hoger 

  rentetarief en enkele beperkingen bijv. voor zonnepanelen. 

  Wij verwachten dat hier in de toekomst nog meer mogelijkheden bij zullen 
  komen. Met name naar aanleiding van het landelijke Klimaatakkoord. Daarom 
  hebben wij besloten om, ondanks dat de evaluatie hier wel aanleiding tot gaf, nu 
  nog niet over te gaan tot een wijziging van de verordening en om de 
  instandhouding/ een eventuele extra uitbreiding van de lening opnieuw te 

  overwegen wanneer er meer duidelijkheid vanuit het Klimaatakkoord is. 

  In de tussentijd zullen wij gewoon blijven communiceren over de beschikbare 
  landelijke, provinciale en gemeentelijke financiële regelingen voor particuliere 

  woningeigenaren. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-065844 - 156633 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd 27 november 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W d.d. 27 november 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-065844 - 156649  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 
burgemeester en wethouders  - VNG bestuurdersdag bijgewoond 

besluit  - Burgemeesterskring Holland Rijnland bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 

  - Stuurgroep Duinpolderweg bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Jaarlijkse regionale bijeenkomst bibliotheek Kennemerland bijgewoond 
- VNG bestuurdersdag bijgewoond 

 
Dhr. van Rijn:  
- Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Maregroep bijgewoond 

 
Mevr. Hoekstra:  
- Landschapstafels 2018 conferentie 'Het landschap in de transities' bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-065844 - 157538 

 
Onderwerp Regiozaken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 



 
Het College van      Stuurgroep Duinpolderweg; de niet grondgebonden gemeenten zijn uit de 

burgemeester en wethouders      stuurgroep en worden onderdeel van een breder bestuurdersoverleg.  
besluit Het verbeteren van het openbaar vervoer zal prominenter worden meegenomen. 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


