
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 mei 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. J. van Rijn, 

wethouder;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. F.Q.A. van Trigt, 

wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-041085 - 91501 
 

Onderwerp beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 
 

Afdeling TM Kwaliteit en Ontwikkeling 
 

Het College van      1. De "Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen" vast te stellen; 

burgemeester en wethouders      2. De medewerkers van het team Informatiecentrum van domein Publieksservice  
                                      Besluit      aan te wijzen als de in de beleidsregels genoemde aangewezen ambtenaren; 

3. Kennis te namen van de volmacht waarin de burgemeester van Hillegom de 

medewerkers van het team Informatiecentrum van domein Publiekszaken 
machtigt de hem   

toegekende bevoegdheden ten aanzien van gevonden en verloren voorwerpen 

uit te oefenen. 

 
Samenvatting 1. In 2012 zijn de taken rond het registreren en bewaren van verloren en 

gevonden voorwerpen overgedragen van de politie naar de gemeenten. 

Hillegom, Lisse en Teylingen hebben hier destijds individueel beleidsregels en/of 

werkafspraken over gemaakt.  
Met het voorliggende document "Beleidsregels verloren en gevonden 

voorwerpen" worden de beleidsregels voor de 3 HLT-gemeenten 

geharmoniseerd. 
 

2. De taken rond registratie en bewaren van de gevonden en verloren 

voorwerpen worden in de praktijk uitgevoerd door de medewerkers van het 

team Informatiecentrum van het domein Publieksservice. Door dit besluit wordt 

deze handelwijze geformaliseerd. 
 

3. De wettelijke taken rond gevonden en verloren voorwerpen dienen door de 

burgemeester via een volmacht te worden overgedragen aan de onder 2. 

genoemde ambtenaren. Deze volmacht wordt u als bijlage bij dit besluit ter 

kennisname aangeboden. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-038867 - 94704 

Onderwerp Woonzorgzone Elsbroek planfase 3 - grondexploitatie 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel Woonzorgzone Elsbroek 

burgemeester en wethouders planfase 3 - grondexploitatie. 

besluit 2. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 
 Wethouders, aan de Raadscommissie en aan de Gemeenteraad, op 
 grond van respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 
 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob op het stuk "1e 
 Grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 d.d. 3 mei 2018", bijlage bij 
 het raadsvoorstel "Woonzorgzone Elsbroek planfase 3 - 
 grondexploitatie d.d. 28 juni 2018", en al hetgeen hierover is 
 besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel 

 belang van de gemeente schaadt. 

Samenvatting Fase 3 van Woonzorgzone Elsbroek is de laatste fase van deze 
 ontwikkelingslocatie in de wijk Elsbroek. Als gemeente bezitten we ongeveer 

 70% van het plangebied. De overige circa 30% is in eigendom van 
  



 
woningcorporatie Stek. Het project heeft financiële gevolgen voor de gemeente 

die inzichtelijk zijn gemaakt door het opstellen van een grondexploitatie. 
 

Besloten wordt: 
 

1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel Woonzorgzone Elsbroek 

planfase 3 - grondexploitatie. 

2. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 

Wethouders, aan de Raadscommissie en aan de Gemeenteraad, op grond 

van respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 2 

Gemeentewet juncto artikel 10 Wob op het stuk "1e Grondexploitatie 

Woonzorgzone fase 3 d.d. 3 mei 2018", bijlage bij het raadsvoorstel 

"Woonzorgzone Elsbroek planfase 3 - grondexploitatie d.d. 28 juni 2018", 

en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 

openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. 

 
Besluit Akkoord onder voorbehoud tekstuele wijziging. 

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-042584 - 101171 

 
Onderwerp Aanvullend voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Hillegom locatie  

Weerlaan/Vosselaan 
 

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

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van De raad voor te stellen:  
burgemeester en wethouders 

besluit - Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 
100.000 voor het realiseren van de nieuwbouw van het IKC Hillegom op de 

locatie Weerlaan / Vosselaan en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 

stellen. 

 

 
Samenvatting  In verband met de voorgenomen fusie tussen twee Hillegomse basisscholen, de 

  Jozefschool en De Leerwinkel, en het beleidsuitgangspunt om ondersteuning te 
  bieden aan het concept Brede Scholen cq. Integraal Kind Centrum (IKC) heeft 
  het college van B&W besloten de locatie Vosselaan / Weerlaan aan te wijzen 
  voor de realisatie van de nieuwbouw van het IKC Hillegom. Voor de 
  voorbereidingswerkzaamheden is op 3 mei 2016 een voorbereidingskrediet ter 
  grootte van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het voorbereidingskrediet is o.a. 
  besteed aan het aanvullende locatieonderzoek om te komen tot de meest 
  geschikte locatie voor de nieuwbouw van de fusieschool (IKC Hillegom). Om te 
  komen tot een definitieve kredietaanvraag voor de nieuwbouw van het IKC 
  Hillegom en het verder detailleren van de (steden)bouwkundige opgave is een 

  aanvulling van het voorbereidingskrediet noodzakelijk. 

Besluit  Akkoord onder voorbehoud tekstwijziging bij concept voorstel. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044642 - 103017  

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 08-05-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 8 mei 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044642 - 103879 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Afgelegde bezoeken: 

burgemeester en wethouders   

besluit  Dhr. Van Erk: 
   



  -60 jarig bruidspaar bezocht 
  -Afscheidsreceptie dhr. Bitter bijgewoond 
  -Finale HD cup bijgewoond 
  -Boerderijwinkel Elsbroekerweij bezocht 

  -BBQ voor jongeren, georganiseerd door Welzijnskwartier, bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  -Finale HD cup bijgewoond 

  -Afscheidsreceptie wethouders Ruigrok en Van Buren bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Finale HD cup bijgewoond 

  -Afscheidsreceptie wethouders Ruigrok en Van Buren bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 

  -BBQ voor jongeren, georganiseerd door Welzijnskwartier, bijgewoond 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044642 - 103885 

 
 

Onderwerp  Ingekomen stukken 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
  Raadsmemo Stand van zaken inkoop tijdelijk beschermd wonen LVB 18+ burgemeester en wethouders  

besluit  

 

 Raadsmemo Evaluatie dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 

   

Samenvatting    

Besluit  Beide raadsmemo’s akkoord. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044642 - 103918 

 
 

Onderwerp  Raad & Commissie 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
 LTA: Aanpassingen ambtelijk doorgegeven. Gewijzigde versie wordt burgemeester en wethouders  

besluit   toegestuurd aan de griffie. 
   Externe vertegenwoordiging: Aanpassingen doorgevoerd. Laatste 
   juridische check wordt nog gedaan en vervolgens doorgestuurd aan de 

   griffie. 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
     


