
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 21 augustus 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Dhr. J. van Rijn, 

wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-037010 - 97597 

Onderwerp  Toekennen aanvraag onderwijshuisvesting asbestsanering Johannesschool van 

  Sophia Scholen 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. De aanvraag noodzakelijke asbestsanering van Sophia Scholen ten behoeve 

burgemeester en wethouders 
 

 

van de Johannesschool toe te kennen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De gemeente heeft de zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting voor 
  o.a. het primair onderwijs. Als het gaat om constructiefouten en/of 
  asbestverwijdering in geval van bijzondere omstandigheden dan is de gemeente 
  (financieel) verantwoordelijk. Om incidenten met asbest op scholen te 
  voorkomen is in 2011 besloten in de Tweede Kamer om alle schoolbesturen te 
  vragen een asbestinventarisatie te doen in hun schoolgebouw. Het schoolbestuur 
  is verantwoordelijk voor de inventarisatie en voor de preventieve verwijdering 
  van asbest in het gebouw. Als het gaat om verwijderen van asbest bij 
  beschadiging, dan is de gemeente financieel verantwoordelijk. De schade 
  valt dan onder de categorie 'constructiefout' dan wel schade ten gevolge van 

  bijzondere omstandigheden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047001 - 108962  

Onderwerp  Laadinfrastructuur beleid Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies   
Het College van      1. In te stemmen met het concept beleid laadinfrastructuur Hillegom; 

burgemeester en wethouders      2. In te stemmen met de concept ‘beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische  
besluit voertuigen Hillegom’; 

3. Bekendmaking en ter inzage leggen van het concept beleid en 

de concept beleidsregels;  
4. De raad te informeren over het concept laadpalenbeleid en de concept 

beleidsregels middels de bijgevoegde raadsbrief. 

 
Samenvatting Elektrisch rijden groeit in Nederland en ook in Hillegom. Regelmatig ontvangen 

wij verzoeken van onze inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal 

voor hun hybride of elektrische auto in Hillegom. Wij hebben nu nog geen beleid 

en beleidsregels omtrent elektrische laadpalen. Hierdoor worden verzoeken van 

inwoners voor plaatsen van openbare laadpalen nu niet ingewilligd. En kunnen 

wij niet voldoen aan de groeiende vraag hiernaar. Met dit collegevoorstel, 

bijbehorend concept beleid en concept beleidsregels kunnen wij daar 

verandering in brengen. Hierdoor kunnen wij voorzien in de behoeften van onze 

inwoners en tegelijkertijd een stap zetten in het bereiken van onze 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-

2022 'Samen meer bereiken', de vastgestelde Omgevingsvisie Hillegom (2018) 

en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom. 

 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 

 

Zaak / doc nr  Z-18-040313 - 116028 

Onderwerp  Nadere regels jeugdhulp Hillegom 2018 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. De Nadere regels jeugdhulp Hillegom 2018 vast te stellen. 

burgemeester en wethouders 
 

 

2. De raad met bijgevoegde raadsmemo te informeren. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Naast 
  de verordening zijn hier Nadere regels jeugdhulp voor opgesteld. Deze Nadere 
  regels zijn voor 2018 herschreven. Duidelijke kaders voor het toewijzen van een 
  PGB, maar ook het vervoer binnen de Jeugdwet zijn in deze Nadere regels 

  opgenomen en zullen moeten bijdragen tot meer zorgvuldige besluitvorming. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047030 - 121285 

 
 

Onderwerp  Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Personeel en Organisatie 

Het College van  
De raad voor te stellen mevrouw M. Magala met terugwerkende kracht per 1 

burgemeester en wethouders 
 

 

april 2018 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG). 
besluit 

 
  

Samenvatting  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
  van kracht. Vanaf dat moment zijn alle overheidsorganisaties op grond van 
  artikel 37 lid 1 van de AVG verplicht een FG aan te wijzen. De FG is onder meer 
  verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
  en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
  afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
  Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 

  regelingen. 

  Mevrouw Magala is vanaf 1 april 2018 in dienst getreden van de werkorganisatie 
  HLTSamen. Zij is ook 6 uur per week gedetacheerd bij de ISD om daar ook als 
  FG werkzaamheden te verrichten. Het college heeft Mevrouw Magala al 
  aangewezen als FG. Formeel gezien moet ook de gemeenteraad als 

  
bestuursorgaan een FG aanwijzen. 

 
Besluit 

  
Akkoord ovb tekstuele wijziging in het raadsvoorstel. Secretaris geeft door aan 

steller. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-051575 - 122005 

 
 

Onderwerp  Herinrichting Meerlaan, tussen rotonde en Ringvaart 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Inrichting 

Het College van   
burgemeester en wethouders  1 Het inrichtingsplan van de Meerlaan gewijzigd vast te stellen 

besluit   

Samenvatting  De huidige inrichting van de Meerlaan, tussen rotonde en Ringvaart, voldoet niet 
  aan de eisen/richtlijnen die horen bij een gebiedsontsluitingsweg (50km/h) 
  binnen de bebouwde kom. Met een reconstructie wil de gemeente de inrichting 

  meer in overeenstemming brengen met de richtlijnen van de ASVV 2012. 

  Een herinrichting van de Meerlaan overeenkomstig de eisen/richtlijnen van een 
  gebiedsontsluitingsweg (50 km/h) is niet mogelijk. Een (her-)inrichting van de 

  weg is alleen mogelijk als er wordt afgeweken van de maatvoering. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-042140 - 122869 

 
 

Onderwerp  2e wijziging verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie Participatiewet 
   



Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  De gemeenteraad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders   

besluit  1. De Verordening ‘Re-integratie en Loonkostensubsidie Participatiewet’ 2
e 

  wijziging vast te stellen. 

Samenvatting  De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 de verordening 'Re-integratie en 
  Loonkostensubsidie Participatiewet' gewijzigd, waarmee er een beperking kwam 
  op de doelgroep en de omvang van de duur van de loonkostensubsidie. 
  Dit besluit maakte veel reacties los en het Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek 
  heeft besloten om de gewijzigde artikelen terug te draaien. Dit betreft de 
  wijziging van artikelen 16 en 18: opheffing beperkingen op de doelgroep 
  loonkostensubsidie en de omvang van de dienstbetrekking waarvoor 
  loonkostensubsidie toegekend kan worden. De ISD Bollenstreek handelt in de 
  dagelijkse praktijk al volgens deze lijn, maar de gemeenteraad moet formeel de 

  nieuwe verordening vast stellen, dat gebeurt met dit voorstel. 

Besluit  Akkoord ovb wijzigen raadsvoorstel: pfh Van Rijn en niet Van Trigt. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-052090 - 123619 

 
 

Onderwerp  Bestuursrapportage 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  In te stemmen met het raadsvoorstel over de Bestuursrapportage 2018 waarin 

burgemeester en wethouders  de raad wordt voorgesteld: 

besluit  
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018;   

  2. Voor de financiële gevolgen te besluiten zoals aangegeven in de 
  Bestuursrapportage 2018; 
  3. Het positieve saldo van de Bestuursrapportage 2018 van € 13.100 ten 
  gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven. 
  4. De reserve 'Openbaar gebied centrum' van € 170.000 beschikbaar 
  stellen voor de voorbereidingen van de centrumontwikkelingen 
  in Hillegom; 
  5. Begrotingswijziging nummer 16 vast te stellen; 

  6. Het normenkader 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 
  Bestuursrapportage 2018 en legt deze voor aan de gemeenteraad van Hillegom. 
  In de Bestuursrapportage zijn opgenomen financiële afwijkingen van de 
  Programmabegroting 2018, een stand van zaken over de investeringskredieten, 
  de stand van zaken over de bevindingen van de rekening 2017 van de 

  
accountant en wordt voorgesteld het normenkader vast te stellen. 
 

Besluit 

  
Akkoord ovb van tekstuele wijzigingen. Portefeuillehouder sluit kort met 

Financiën.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-036431 - 123928 

 
 

Onderwerp  1-meting, monitor HLT 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Strategie en Projecten 

Het College van  
Kennis te nemen van de analyse, de volledige monitor HLT- ontwikkeling (1- 

burgemeester en wethouders 
 

 

meting) en het vervolgproces. 
besluit 

 
  

Samenvatting  In de aanloop naar de nieuwe werkorganisatie HLTsamen stelden we op basis 
  van de uitgangspunten van de HLT-werkorganisatie de monitor HLT-ontwikkeling 
  op. De 
  monitor is een verantwoordingsinstrument voor de drie raden en geeft antwoord 
  op de vraag hoe de HLT-organisatie zich ontwikkelt. Nu de resultaten van de 
  partners, inwoners, college- en raadsleden en medewerkers zijn verwerkt is de 
  1-meting compleet. De analyse en de uitkomsten van de 1-meting vindt u in de 
  bijlage 'Monitor HLT-ontwikkeling, de doorontwikkeling van de HLT-organisatie in 

  beeld'. 

Besluit  Akkoord ovb tekstuele wijziging. Secretaris neemt contact op met steller.  
   



Zaak / doc nr  Z-18-053934 - 127033 

Onderwerp  Presentatie Informatieveiligheid voor raadscommissie 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van  
Akkoord te gaan met het laten uitvoeren van een informatiesessie over 

burgemeester en wethouders 
 

 

Informatieveiligheid voor de raad van gemeente Hillegom, op 6 september 2018. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Met de aanname van de VNG-resolutie over informatieveiligheid in 2013, werd 
  onder meer afgesproken dat het college de raad informeert over de 
  ontwikkelingen en de stand van zaken rond informatieveiligheid. Om hier voor 
  2018 invulling aan te geven, is afgesproken dat we de raad van Hillegom dit jaar 
  via een informatiesessie inlichten over politieke en bestuurlijke verplichtingen en 
  risico’s ten aanzien van informatieveiligheid. Ook wordt in deze sessie een 
  globale terugkoppeling gegeven over de stand van zaken in de organisatie(s) 
  met betrekking tot dit onderwerp. De sessie duurt ongeveer een uur en wordt, 
  op verzoek van burgemeester Van Erk, geleid door de heer Sheikkariem. De 
  heer Sheikkariem verzorgde in juni al workshops over informatieveiligheid voor 
  bestuur, management en medewerkers van de HLT-organisatie. Hij weet zijn 
  toehoorders op een pakkende en interactieve wijze mee te nemen in zijn 

  verhaal. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-054320 - 127816 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 17 juli 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 17 juli 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-054722 - 130465 

 
 

Onderwerp  Ingekomen stukken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  1. onderstaande ingekomen stukken ter kennisname aan te nemen: 

burgemeester en wethouders  - mailbericht Gilde Museum De Zwarte Tulp inzake benoeming nieuwe 

besluit  directeur/conservator 
  - mailbericht Vereniging Nederlands Cultuurlandschap inzake voordracht 
  kandidaten voor Gouden Mispel 2018 

  - nieuwsbrief Kasteel Cultureel Keukenhof 

  
2. het raadsmemo N208, fase 3b te verzenden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit 
  

Akkoord. Het raadsmemo aanpassen vwb kosten. Pfh neemt contact op met 
steller.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-054722 - 130477 

 
 

Onderwerp  Regiozaken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Teylingen gaat DuurzaamheidsMaatschappij Teylingen (DMT) oprichten. 

burgemeester en wethouders  Portefeuillehouder gaat na hoe Hillegom zich hiertoe verhoudt en tevens in HLT- 

besluit  verband. 

  

Agenderen voor volgende B&W-vergadering. 

 

PHO Ruimte: Voorgesteld dat Karin Hoekstra voorzitter RO Duurzaamheid wordt. 

 
   



 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-054722 - 130478 

 
Onderwerp Persinformatie 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders Persbericht Nationale Duurzame Huizen Route is verstuurd. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-054722 - 130480 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      - Werkafspraken zijn bevestigd voor wat betreft onderscheid raadsmemo en 

burgemeester en wethouders      raadsbrief. Secretaris bespreekt dit met burgemeester.  
besluit 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


