
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 mei 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

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

Rijn, wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. F.Q.A. van Trigt, 

wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-038905 - 85064 

Onderwerp  Overdracht asbesttaak naar ODWH 

Portefeuillehouder  Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. In te stemmen met de offerte overdracht asbesttaak (bijlage 1). 

burgemeester en wethouders  2. Aan de raad een aanvullend budget van € 17.632 via de Bestuursrapportage 

besluit  2018 te vragen. 
  3. Het mandaatbesluit van 08-10-2013, met kenmerk: z-18242 (bijlage 2) in te 

  trekken en het gewijzigde mandaatbesluit vast te stellen (bijlage 3). 

Samenvatting  Met de wijziging van de AMvB VTH/Besluit Omgevingsrecht (BOR) van 1 juli 
  2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht het houden van toezicht en handhaving 
  op de sanering van asbest conform het basistakenpakket (zowel voor bedrijven 
  als particulieren) onder te brengen bij de omgevingsdiensten, zoals de ODWH 
  (Omgevingsdienst West-Holland). In het kader van efficiëntie en kwaliteit is 
  ervoor gekozen ook het beoordelen van het asbestinventarisatierapport bij 
  sloopmeldingen bij de Omgevingsdienst onder te brengen. Op ons verzoek heeft 
  de ODWH een offerte opgesteld met de beschrijving van de asbesttaak en een 
  inschatting van de te verwachten kosten. Zij verwachten 209 uur nodig te 
  hebben voor het uitvoeren van deze taak, dit komt neer op een bedrag van 
  17.632,- EURO. 
  De ODWH gaat uit van een uniform werkproces voor alle 14 gemeenten. Dit 
  betekent dat de ODWH meer tijd gaat besteden aan de asbesttaak dan wij tot dit 
  moment deden. Daarmee gaat ook de kwaliteit van de uitvoering van deze taak 
  omhoog. Dit is ook de reden dat de kosten hoger zijn dan we nu binnen de HLT 

  organisatie kwijt zijn. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-043627 - 100836 

 
 

Onderwerp  Programmarekening 2017 Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  
1. de programmarekening 2017 vast te stellen; besluit  

  2. het voordelige resultaat ad € 1.601.635, onder aftrek van de 
  voorgestelde overhevelingen ad € 1.323.138, te storten in de Reserve 
  Sociaal domein (€ 278.497); 
  3. het deel van het positieve resultaat voor de voorgestelde 
  overhevelingen ad € 1.323.138 te storten in de algemene reserve; 
  4. de bedragen van de overhevelingen in 2018 beschikbaar te stellen en 
  deze ten last van de algemene reserve te brengen; 

  5. begrotingswijziging nummer 8 vast te stellen. 

Samenvatting  Door in te stemmen met het raadsvoorstel wordt de Programmarekening 2017 
  van de gemeente Hillegom aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
  De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 1.601.635. Na aftrek van de 
  voorgestelde overhevelingen ad € 1.323.138 is het netto resultaat € 278.497. 
  Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt 

  verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2017 (onderdeel 
   



 
jaarverslag) 

 
Besluit Akkoord onder voorbehoud van doorvoeren wijzigingen.  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-044337 - 101086 

 
Onderwerp kredietaanvraag centrumplannen, deelproject herinrichting Burgemeester van 

Nispenpark 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders  

besluit 
 

1. Het huidige Burgemeester van Nispenpark en omgeving her in te richten 

volgens bijgaand Definitief Ontwerp, inclusief de huidige tuin rondom de St. 

Martinuskerk.  
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting 

van het Burgemeester van Nispenpark en omgeving van € 1.500.000,-.  
3. De raad voor te stellen de financiële bijdrage Holland Rijnland en de subsidie 

van de Provincie Zuid-Holland van totaal € 200.000 beschikbaar te stellen  
 voor het project. 

4. De raad voor te stellen ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 
1.300.000 ten gunste van de Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen 

brengen.  
5. Begrotingswijziging nummer 11 vast te stellen. 

 
Samenvatting Als vervolg op de in de Centrumplannen uitgevoerde wijzigingen aan de 

zuidzijde van het centrum wordt nu de entree aan de noordzijde van het 

centrum opgepakt. Het Burgemeester van Nispenpark maakt deel uit van de 

Centrumplannen en zal worden heringericht overeenkomstig de eerder 

vastgestelde uitgangspunten zoals verwoord in de visiedocumenten centrum, 

Gebiedsvisie Martinuskerk e.o. en het Groenbeleidsplan 2014-2023.  
Het park wordt een open en uitnodigend dorpspark, dat past bij het dorp en de 

omgeving. Hierbij wordt een relatie gelegd met de historie waarbij 

karakteristieke gebouwen zoals de kerk worden geaccentueerd. Daarnaast wordt 

een zodanige inrichting gekozen dat er een brede doelgroep van gebruikers voor 

het park ontstaat en dat ook de duurzaamheid wordt versterkt. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-044374 - 101204 

 
Onderwerp kredietaanvraag centrumplannen, deelproject Hoofdstraat Noord en omgeving 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders  
besluit 

 
1. Hoofdstraat Noord, Deltahof en de Mariastraat her in te richten 

volgens bijgaand Definitief Ontwerp. 

2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor de 
herinrichting van Hoofdstraat Noord, Deltahof en Mariastraat van € 

1.600.000,-  
3. De raad voor te stellen ten laste van de algemene reserve, een bedrag van € 

1.450.000,- ten gunste van de Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen 

te brengen.  
4. Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen. 

 
Samenvatting Als vervolg op de in de Centrumplannen uitgevoerde wijzigingen aan de 

zuidzijde van het centrum, wordt nu de entree aan de noordzijde van het 

centrum opgepakt.  
De Hoofdstraat Noord tussen de Prins Bernardstraat en de rotonde Sixlaan 

(N208) worden heringericht overeenkomstig de eerder vastgestelde 
uitgangspunten zoals verwoord in de visiedocumenten centrum.  
Het Mariaplein wordt geaccentueerd met een verhoogde natuurstenen band en 

ingericht als verblijfsgebied. De verkeersveiligheid in de Mariastraat wordt 

verbeterd door het instellen van eenrichtingsverkeer en een versmalling van de 

rijbaan, waardoor een breed trottoir ontstaat aan de zijde van de 

Johannesschool. Door de parkeerplaats aan de Deltahof te verleggen, ontstaat 

een betere beeldkwaliteit bij de ingang aan de noordzijde van het centrum. Het 

aantal parkeerplaatsen blijft behouden. 



 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-041691 - 101394 

 
Onderwerp ODWH Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 

 
Portefeuillehouder Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en advies 

 
Het College van      Stel de raad voor zienswijze uit te brengen op de begroting 2019 en 

burgemeester en wethouders      meerjarenraming 20120-2022 van de Omgevingsdienst West-Holland  
besluit overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel. 

 
Samenvatting Conform de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en 

conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de 

begroting voor 2019 voorgelegd voor zienswijze aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. Voor de begroting en meerjarenraming is een voorstel 

opgesteld, dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is 

verwoord. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-044559 - 101908 

 
Onderwerp Breedband internet Noorder Leidsevaart en Margrietenlaan 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en advies 

 
Het College van In te stemmen met het raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld: 

burgemeester en wethouders 
    besluit 1.Een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de realisatie van snel 
    internet in het buitengebied Noorder Leidsevaart en Margrietenlaan.  

2. De maximale bijdrage van de gemeente per adres te stellen op € 1.000, 

voor dit project en eventuele toekomstige projecten.  
3. De minimale eigen bijdrage van per adres te stellen op € 245 incl. BTW 

voor een particulier huishouden, en op € 450 excl. BTW voor bedrijven.  
4. De begrotingswijziging Breedband Noorder Leidsevaart en 

Margrietenlaan vast te stellen. 

 
Samenvatting De gemeente streeft ernaar om bedrijven en inwoners van Hillegom, waar dat 

maar kan, aangesloten te krijgen op voldoende snelle breedbandnetwerken. In 

nauwe samenwerking met een bewoners- en bedrijvenvertegenwoordiging 

hebben wij ons gebogen over de mogelijkheden om het gebied van de Noorder 

Leidsevaart en Margrietenlaan beter digitaal te ontsluiten.  
Voor een zestigtal adressen in het zuidelijk deel van dit gebied is de snelheid 

sterk verbeterd doordat KPN een upgrade heeft uitgevoerd van een bestaande 
verbindingskast.  
Voor het noordelijk deel is de gewenste norm van minimaal 30 MB 
downloadsnelheid alleen maar haalbaar als er een nieuwe verbindingskast wordt 

bijgeplaatst.  
Aan de raad wordt voorgesteld een financiële bijdrage van €60.000 beschikbaar 

te stellen om ook het noordelijk deel van het gebied Noorder Leidsevaart en 

Margrietenlaan te kunnen laten voorzien van snel internet. 
 

Besluit Akkoord onder voorbehoud van tekstuele wijziging. Actie opsteller.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-044617 - 101909 

 
Onderwerp Verlenging inzet Streetcornerwork tot en met december 2018 

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

 
Afdeling TM JOSVC 

 
Het College van      1. De inzet van Streetcornerwork te verlengen tot en met december 2018 onder 

burgemeester en wethouders      voorbehoud van het door de raad beschikbaar te stellen bedrag en daarmee af  
besluit te wijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid Hillegom. 

2. De gemeenteraad voor te stellen: Een bedrag van €59.800,- beschikbaar te 

stellen voor de inzet van Streetcornerwork tot en met december 2018, ten laste 

van de algemene reserve en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 

stellen. 

 
Samenvatting In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is kennis genomen van de 



 
evaluatie van het project Jeugd Hillegom (zie bijlage) en door de raad geld 

beschikbaar gesteld voor de verlenging van Streetcornerwork tot en met 

augustus 2018. Streetcornerwork werkt aanvullend op de inzet van het reguliere 

jeugd- en jongerenwerk en heeft ervaringen met zwaardere doelgroepen. 

Daarbij is aangegeven dat de gemeente in de toekomst beoogt om met één 

uitvoeringspartij te werken voor het ambulante jongerenwerk en het 

accommodatie gebonden werk. Het jongerenwerk (Welzijnskwartier) heeft 

daarop verschillende ontwikkelingsopgaven mee gekregen waarvan de bedoeling 

was dat zij die voor augustus 2018 in stelling hadden gebracht. Na intensieve 

monitoring, blijkt nu dat de tijd te kort was en het jongerenwerk onvoldoende in 

positie zal zijn om het ambulante jongerenwerk in september 2018 volledig te 

dragen. Zij verkeren nog in de opbouwende fase als het gaat om contact leggen 

met de jongeren en hebben de ruimte nodig om dit te intensiveren. Gezien deze 

ontwikkeling, wordt nu voorgesteld om de inzet van Streetcornerwork te 

verlengen tot en met december 2018 zodat de trajecten die met jongeren 

gestart zijn kunnen worden geborgd. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-044874 - 103043 

 
Onderwerp Zienswijze begroting 2019 Gr HLTsamen 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Financien 

 
Het College van      Stel de raad voor zienswijze uit te brengen op de begroting 2019 van de 

burgemeester en wethouders      gemeenschappelijke regeling HLTsamen overeenkomstig bijgevoegde  
besluit raadsvoorstel. 

 
Samenvatting Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de 

begroting voor 2019 voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. Voor de begroting is een voorstel opgesteld dat aan 

de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 
 

Besluit Akkoord onder voorbehoud doorvoeren afgesproken aanvullingen vanuit overleg HLT Bestuur 18 mei.                

 Actie portefeuillehouder De Jong: sluit kort met opsteller.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-045097 - 103613 

 
Onderwerp Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Personeel en Organisatie 

 
Het College van      De Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

burgemeester en wethouders      stand gemeente Hillegom vast te stellen.  
besluit 

 
 
 
 

Samenvatting In de vergadering van 9 januari 2018 is besloten de Rechtspositieregeling voor 

de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 

Hillegom vast te stellen, dit naar aanleiding van een groot aantal aangebrachte 

wijzigingen in de CAR/UWO en de verwijzing in de rechtspositieregeling naar de 

CAR/UWO. Tevens is besloten de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke 

stand van de gemeenten Lisse en Teylingen ook aan te stellen in de gemeente 

Hillegom. Dit was stap 1 om het proces van de buiengewoon ambtenaren van de 

burgerlijke stand te harmoniseren. Stap 2 is om ook de rechtspositie van de 

ambtenaren van de burgerlijke stand te harmoniseren en de 

rechtspositieregeling hierop aan te passen. In dit voorstel wordt hierop 

ingegaan. 

 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-045157 - 103722 

 
Onderwerp Kadernota 2019 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Financien 

 
Het College van 1. de kadernota met beleidsuitgangspunten vast te stellen; 



burgemeester en wethouders  2. in te stemmen met het raadsvoorstel. 

besluit   

Samenvatting  Met het vaststellen van de Kadernota 2019 stelt het college de 

  
beleidsuitgangspunten vast voor de Programmabegroting 2019. 
 

Besluit 

  
Akkoord onder voorbehoud doorvoeren wijzigingen. Actie portefeuillehouder De 

Jong: sluit kort met opsteller. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-045204 - 103988 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 15-05-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 15-05-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-045204 - 104814 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Afgelegde bezoeken: 

burgemeester en wethouders   

besluit  Dhr. Van Erk: 

  -Jeugd-EHBO diploma’s uitgereikt aan leerlingen van de Giraf 

  Dhr. Van Trigt 
  -Prijsuitreiking gedaan bij wedstijd van gymvereniging Jahn 

  -Overleg JGT Hillegom bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-045204 - 104855  

Onderwerp  Raad & Commissie 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Enkele wijzigingen in de actielijst doorvoeren (actie secretaris). 
burgemeester en wethouders  Kennis genomen van de schriftelijke vragen en de ingekomen stukken. 

besluit     
Samenvatting - actielijst van de raad 26 april 2018 

- schriftelijke vragen D66 inzake brief gedeputeerde Vermeulen inzake DPW 

- raadsvoorstel Ingekomen stukken raad 31 mei 2018 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


