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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-275234 - 585331 

Onderwerp Raadsbrief evaluatie ISG 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief inzake de Evaluatie van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG) 2016 vast te stellen.  

Samenvatting In de Uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda Ruimte Duin- en 
Bollenstreek is de evaluatie en actualisatie van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG) naar een Duurzame Greenport opgenomen als 
topprioriteit. Er is een bestuurlijke opdracht opgesteld voor een gezamenlijke 
evaluatie van de ISG 2016. In deze evaluatie worden de doelen en instrumenten 
van de ISG onderzocht.  
 
Op 5 juli jl. is de gemeenteraad door een raadsbrief geïnformeerd over de 
bestuurlijke opdracht voor de Evaluatie van de ISG 2016. In de raadsbrief is 
aangegeven dat de raad na de zomer meer informatie zou krijgen over de 
aanpak, het proces en de betrokkenheid van verschillende partijen bij de 
evaluatie. Bureau Wing uit Wageningen is inmiddels van start gegaan met het 
uitvoeren van een beleidsanalyse, een landschapsanalyse en het uitzetten van 
een online enquête voor raadsleden en stakeholders. In het najaar volgen 
interviews en werksessies met verschillende partijen. 
 
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de raad ter informatie 
aan te bieden. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-274184 - 586735 

Onderwerp Beantwoording Schriftelijke vragen VVD inzake NPHD 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD van 21 september 
2022 vast te stellen. 

Samenvatting Op 21 september 2022 heeft de VVD-fractie diverse vragen gesteld rondom (de 
status van) het Nationaal Park Hollandse Duinen. 
Aanleiding hiervoor was een enquete met vragen over bezoekersmanagement 
binnen het NPHD. 
Het college heeft besloten de vragen van de VVD-fractie te beantwoorden binnen 
de daarvoor geldende termijn. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276250 - 587215 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 11 oktober 2022 



Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 11 oktober 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-251695 - 546409 

Onderwerp Vaststelling inkoopbeleid gemeente Hillegom 2022 en de Algemene 
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Hillegom 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het inkoopbeleid gemeente Hillegom 2022 vast te stellen. 
2. De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 

gemeente Hillegom 2022 vast te stellen. 
3. De samenwerking met stichting RIJK vooralsnog op het huidige 

(afname)niveau voort te zetten. 
4. De raadsbrief, waarmee de raad wordt geinformeerd omtrent het 

vastgestelde Inkoopbeleid gemeente Hillegom 2022 en de Algemene 
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Hillegom 
2022, vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente Hillegom spant zich voortdurend in voor een (verdere) 
professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit betreft een 
voortgaand proces. Minimaal 1 keer in de vier jaar zal het inkoopbeleid 
beoordeeld worden op de actualiteit. Dit beleid is het handelingskader voor 
medewerkers van gemeente Hillegom, medewerkers werkzaam bij HLTsamen en 
voor gemandateerde inkopers die namens  de gemeente Hillegom inkoop- en 
aanbestedingshandelingen verrichten. Het inkoopbeleid en de algemene 
inkoopvoorwaarden zijn noodzakelijk om te zorgen dat op doelmatige (wat je 
wilt bereiken), rechtmatige (volgens regels en regels) en integere (eerlijk en 
betrouwbaar) wijze wordt ingekocht. Geld van de gemeente wordt op 
verantwoorde en controleerbare wijze uitgegeven.  Door vaststelling van het 
inkoopbeleid laat de gemeente Hillegom ook zien waar we staan op het gebied 
van Maatschappelijk Verantwoord inkopen, doelmatigheid en rechtmatigheid. 
Met de inkoopvoorwaarden bepalen wij onder welke condities wij de opdrachten 
verstrekken.  
 
Met de inkoopvoorwaarden bepalen wij onder welke condities wij de opdrachten 
verstrekken, we zaken doen met het bedrijfsleven. 
 
De gemeente Hillegom is aangesloten bij stichting RIJK voor een professionele 
begeleiding van het  inkoopproces. De huidige kwaliteit en kwantiteit van de 
begeleiding van de nationale en Europese aanbestedingen en de inkoopadviezen 
moet worden voortgezet. Om die reden is het belangrijk om de huidige 
contractuele minimale deelname in stichting RIJK vooralsnog aan te houden.  
Het college heeft besloten het inkoopbeleid gemeente Hillegom 2022 en de 
Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Hillegom 
2022 vast te stellen. Ook zal de samenwerking met stichting RIJK vooralsnog op 
het huidige (afname)niveau worden voortgezet. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275203 - 585253 

Onderwerp Rapportage project sturing en samenwerking GR KDB 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de zienswijze op het projectplan Sturing en 
Samenwerking GR KDB 2022 en Toelichting Inrichting Governance.  

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek heeft 1 januari 2022 opdracht gegeven voor het project Sturing en 
Samenwerking GR KDB 2022. De projectleider kreeg de opdracht om na te gaan 
op welke wijze de sturing en samenwerking in het samenwerkingsverband 
gemeenten en Provalu kunnen worden versterkt. Dit heeft geleid tot twee 



producten, de rapportage Sturing en Samenwerking GR KDB en de Toelichting 
inrichting Governance. Governance is van herkomst een Engelstalig begrip, dat 
duidt de wijze van besturen en de gedragscode bij het toezicht op organisaties. 
Het inmiddels afgeronde projectplan en daarbij behoren de toelichting op de 
governance is 18 oktober 2022 voorgelegd aan het college. Het college heeft 
ingestemd met beide stukken.  
Doel van het project is het optimaliseren van de samenwerking tussen 
deelnemende gemeenten en uitvoeringsorganisatie Provalu en de 
doorontwikkeling van Provalu van een voormalig SW-bedrijf naar een 
toekomstbestendig Sociaal ontwikkelbedrijf. Provalu helpt in de Duin- en 
Bollenstreek mensen op weg, die moeite hebben om zelfstandig een plek op de 
arbeidsmarkt te vinden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


