
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 februari 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester; Dhr. A. de Jong, wethouder; Mevr. A.E. Snuif, 

wethouder; Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Dhr. J. Verheijen, wethouder; 

Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-025929 - 68903 
 

Onderwerp Aanwijzen stemlokalen en stembureaus gemeenteraadverkiezingen 2018, en het 

referendum over de Wiv 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 
 

Afdeling TM Burgerzaken 
 

Het College van      Voor het referendum en voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 

burgemeester en wethouders      de volgende stembureaus in te stellen en stemlokalen aan te wijzen:  
besluit 

1 Villa Flora, Hoofdstraat 55 

2 Villa Flora 2, Hoofdstraat 55 

3 Verenigingsgebouw De Drempel, Mgr, van Leeuwenlaan 7 

4 Vereninginsgebouw De Bestemming, Juliana van Stolberglaan 18 

5 Speeltuin Weerestein, Michiel de Ruijterstraat 95 

6 Zorgcentrum Parkwijk, Parklaan 2 

7 Zorgcentrum Bloemswaard, Garbialaan 3 

8 Zorgcentrum Bloemswaard 2, Garbialaan 3 

9 Basisschool De Leerwinkel, Thorbeckelaan 40 
10 Basisschool De Giraf, Guido Gazellelaan 3 

11 Basisschool De Giraf 2, Guido Gazellelaan 5 

12 Squash Hillegom, Weerlaan 11  
13 Skicentrum Hillegom, Vosselaan 156 

 
 
 
 
 
 

 
Samenvatting  Voor de komende gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de Wet op 

  de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018 moeten 
  stembureaus worden ingesteld en stemlokalen worden aangewezen. 
  Burgemeester en wethouders stellen voor een verkiezing één of meer 

  stembureaus in de gemeente in. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034016 - 73226  

Onderwerp  Collegevoorstel Hillegom: formatieonderzoek HLT samen Maatschappelijke 

  Ontwikkeling 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Het domein Maatschappelijke Ontwikkeling uit te breiden met 6 fte voor de 

burgemeester en wethouders  duur van 3 jaar; 

besluit  2. De raad te zijner tijd een begrotingswijziging van HLT samen voor te leggen 
  met een extra bijdrage van €96.250,-- in 2018, dekking vindt plaats door het 
  overschot op het inhuurbudget sociaal domein 2017 over te hevelen naar 2018; 

  3. De bijdragen voor 2019 en 2020 in de begroting van 2019 te verwerken 

   



Samenvatting  Een passende formatie binnen het Sociaal Domein voor de komende 3 jaar 
  maakt onderdeel uit van de noodzakelijke kwaliteitsslag. Daarom stellen wij voor 
  het domein maatschappelijke ontwikkeling uit te breiden met 6 fte voor de duur 
  van 3 jaar en hiervoor per jaar €96.250,- beschikbaar te stellen. Hiermee wordt 
  een duurzame advisering en dienstverlening aan de gemeente en haar inwoners 

  bevorderd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034188 - 73622 

 
 

Onderwerp  reactie op Onderzoek Mantelzorgbeleid 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
. 1. De Rekenkamercommissie Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout bijgevoegde 

burgemeester en wethouders 
 

 

reactie toe te sturen 
besluit 

 
  

Samenvatting  De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar het mantelzorg- 
  beleid en dit rapport voor bestuur hoor en wederhoor aan het college heeft 
  gestuurd. Dit onderzoek ervaren wij als ondersteuning voor de ingeslagen 
  weg van het mantelzorgbeleid. Bij het onderzoeksrapport en de gegeven 
  aanbevelingen zijn ook kanttekeningen op zijn plaats. Deze zijn verwoord in 
  bijgaande reactie en het voorstel is om deze reactie aan de Rkc toe te sturen. 

   

Besluit 

  
Akkoord onder voorbehoud van doorvoeren tekstaanpassingen. Ondertekening 

namens het college.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034197 - 73641 

 
 

Onderwerp  De Uitdaging 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. De Uitdaging in de gemeente Hillegom in 2018, 2019 en 2020 uit te voeren. burgemeester en wethouders  

  

besluit   

Samenvatting  Tot en met 2016 werd de Beursvloer Bollenstreek eens per twee 
  jaar georganiseerd. Dit was een eenmalige bijeenkomst om de vraag tussen 
  sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen en ondernemers bij elkaar te 
  brengen. Naar aanleiding van de evaluatie begin 2017 is gezocht naar een 
  alternatieve vorm. De Uitdaging biedt een uitstekend alternatief en daarom 
  stellen wij voor De Uitdaging van 2018-2020 in Hillegom uit te voeren. De 
  Uitdaging zorgt voor een structurele verbinding tussen sociaal-maatschappelijke 
  organisaties/verenigingen en het bedrijfsleven, de aanpak is succesvol in 65 
  andere gemeenten en het bespaart de gemeente tijd en geld. De 

  startfinanciering voor drie jaar borgt de continuïteit van de Uitdaging. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034829 - 75069 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 30-01-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 30-01-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034829 - 75925 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   
   



Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -werkbezoek aan Zeestraten bijgewoond 

besluit  -kennisgemaakt met dijkgraaf Van der Sande 

  -inloopbijeenkomst Duinpolderweg bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  -inloopbijeenkomst Duinpolderweg bijgewoond 
  -voorbereiding afstemming inspraak Holland Rijnland t.b.v. Duinpolderweg 
  bijgewoond 
  -tussentijds bestuurlijk overleg vuilafvoerbedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek 

  bijgewoond 

  Mw. Snuif: 
  -werkbezoek aan Zeestraten bijgewoond 
  -masterclass gedragsmarketing van de wethoudersvereniging bijgewoond 
  -overleg met de kunstcommissie gehouden 

  -klankbordgroep Wonen, Zorg en Welzijn bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -werkbezoek aan Zeestraten bijgewoond 

  -openingshandeling dansschool Total Move verricht 

  Dhr. Verheijen: 
  -werkbezoek aan Zeestraten bijgewoond 
  -thema-café Holland Rijnland Duurzame Warmte bijgewoond 
  -klankbordgroep Wonen, Zorg en Welzijn bijgewoond 
  -uitvaart van Leo van der Zon bijgewoond 

  -bestuurlijk overleg inrichting Economic Board bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034829 - 75929 

 
 

Onderwerp  Raad & Commissie 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Het college besluit de moties (aangenomen door de raad op 25 januari 2018) uit 

burgemeester en wethouders  te voeren. 

besluit  LTA: Onderwerp 'Blijverslening' opvoeren, ter bespreking in raad maart. Actie 
  Pia. 
  Verder bespreekt het college de agenda's van de komende raadscommissies (7 
  en 8 februari), het overzicht van nog niet afgehandelde moties & toezeggingen 

  

en de actielijst. 

Op 1 februari voor raads- en burgerleden een technische avond over de  

Omgevingsvisie en Duurzaamheid gehouden. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 
    


