
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 5 februari 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong, 

wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dht. J. 

van Rijn, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-043018 - 167215 

Onderwerp  Vaststelling wijzigingsplan Beeklaan 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. Het wijzigingsplan 'Beeklaan Hillegom' met identificatienummer 

burgemeester en wethouders  NL.IMRO.0534.WPKalkovensbrug.VA01 vast te stellen. 

besluit  2. De gemeenteraad in kennis te stellen conform bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting  De eigenaar van de locatie Beeklaan bezuiden 69, heeft het initiatief genomen 
  om op deze locatie, 3 vrijstaande woningen te realiseren. Hiertoe wordt gebruik 
  gemaakt van de 'wetgevingszone-wijzigingsgebied', die is opgenomen in het 
  bestemmingsplan 'Kalkovensbrug, ongenummerd bezuiden nr 69 en 
  Pastoorslaan 108a, 120 ,122 ,124'. Het wijzigingsgebied houdt in dat de 
  bestemming 'agrarisch- bollenzone 2' door het college van burgemeester en 
  wethouders kan worden omgezet naar een woonbestemming met maximaal 3 
  vrijstaande woningen. Omdat de woningen in werkingsgebied van de Greenport 
  Ontwikkelingsmaatschappij (het buitengebied) staan, worden het 3 GOM 

  woningen. Hiervoor heeft de ontwikkelaar 3 bouwtitels gekocht bij de GOM. 

  Het college heeft op 13 november 2018 besloten het ontwerpwijzigingsplan 
  Beeklaan Hillegom met identificatienummer 
  NL.IMRO.0534.WPKalkovensbrug.ON01 in procedure te brengen en ter inzage te 

  leggen. 

  Vervolgens heeft het ontwerpwijzigingsplan 'Beeklaan Hillegom' van 21 
  november 2018 t/m 1 januari 2019 voor een ieder ter inzage gelegen. Op 4 
  december 2018 is een goed bezochte informatieavond voor omwonenden en 
  raadsleden georganiseerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend in de periode dat 
  het plan ter inzage lag. Het college besluit het wijzigingsplan Beeklaan Hillegom 

  vast te stellen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-070385 - 168012 

 
 

Onderwerp  Verslag jaarwisseling 2018-2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
om dit verslag voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie door te sturen 

burgemeester en wethouders 
 

 

naar de raad. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten weer als een zeer rustige 
  jaarwisseling ervaren. Sinds de jaarwisseling 2014-2015 is schade aan 
  gemeentelijk eigendom verder afgenomen. In 2015 was de schade nog circa 
  19.000,- euro. De afgelopen jaarwisseling was de schade circa 5.063,- euro. 
  Voorgesteld wordt om het bijgevoegde verslag voor kennisgeving aan te nemen 

  en ter informatie door te sturen naar de raad. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



Zaak / doc nr  Z-18-065678 - 170524 

Onderwerp  Offerte overdragen taak; asbestcalamiteit bij particulieren 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
1. Instemmen met de offerte "uitvoeren taak: asbestcalamiteit bij particulieren" 

burgemeester en wethouders 
 

 

(bijlage 1). 
besluit 

 
  

Samenvatting  Op 22 mei heeft het college besloten de asbesttaak over te dragen aan de 
  Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), met uitzondering van 
  asbestcalamiteiten bij particulieren. Voor deze taak was meer tijd nodig om de 
  organisatie hierop in te richten. Eind 2018 heeft de ODWH ons de offerte 

  toegestuurd. 

  Wat houdt deze taak in? 
  Asbestcalamiteiten bij particulieren kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld 
  een asbestbrand, asbestdump of het verlenen van bijstand als er sprake is van 
  losgeraakte asbestplaten als gevolg van een storm. De ODWH zal daarbij haar 
  rol vervullen ten aanzien van asbest. Dit houdt in dat de ODWH ervoor zorgt dat 
  een asbestrapportage wordt opgesteld, een sanering plaatsvindt en het asbest 

  op de juiste wijze wordt afgevoerd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-071775 - 171563 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd 29 januari 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W dd 29 januari vast te stellen 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-071775 - 171957  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Herdenkingsbijeenkomst voor Maolin Zhang in Leiden bijgewoond 

besluit  - Herdenkingsbijeenkomst voor Maolin Zhang in Hillegom bijgewoond 

  - Installatie Commissaris van de Koning van Utrecht bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Openingshandeling van de baby-en peutermarkt in de bibliotheek verricht 
- Herdenkingsbijeenkomst voor Maolin Zhang in Hillegom bijgewoond 

 
Dhr. Van Rijn:  
- Presentatieavond ontwerpen bloemencorsowagens bijgewoond 

 
Mevr. Hoekstra:  
- Presentatie over de omgevingsvisie gehouden voor het college en de raad van 

Lisse  
- Herdenkingsbijeenkomst voor Maolin Zhang in Hillegom bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-071775 - 172895 

 
Onderwerp Raad & commissie 



 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van - LTA besproken. Secretaris zorgt dat wijzigingen worden  

burgemeester en wethouders doorgevoerd. Deze versie wordt per direct naar de griffie gestuurd zodat het 

besluit helder is welke versie naar het Presidium gaat. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


