
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 9 oktober 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

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

Trigt, wethouder;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-057823 - 136276 
 

Onderwerp Lidmaatschap Omgevingsraad Schiphol (ORS) 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van 1. Lid te worden van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). 

burgemeester en wethouders 2. Burgemeester laten besluiten tot het verlenen van volmacht aan  
besluit wethouder Karin Hoekstra voor het aangaan van het lidmaatschap (Bijlage 1). 

 
Samenvatting De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en 

partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. 

Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en 

brancheorganisaties. Namens onze regio is Marina van der Velden (gem. Kaag 

en Braassem) vertegenwoordigd in het regioforum. Lidmaatschap laat onze 

betrokkenheid bij de ontwikkeling van Schiphol zien en brengt ons ook in de 

positie om zaken op de agenda te zetten. Dit is belangrijk voor het waarborgen 

van de belangen van onze inwoners, zeker waar het gaat om de overlast van 

vliegtuiglawaai. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-059505 - 140289 
 

Onderwerp Uitwerking van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020: 

Visiedocument â€˜Uitstraling Duin- en Bollenstreekâ€™ en visiedocument 

â€˜RecreÃ«ren tussen het Erfgoedâ€™. 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 1. Het visiedocument ‘Uitstraling Duin- en Bollenstreek’ vast te stellen. 

2. Het visiedocument ‘Recreëren tussen het Erfgoed’ vast te stellen. 

 
Samenvatting Het college wordt voorgesteld om de visiedocumenten ‘Uitstraling Duin- en 

Bollenstreek’ en ‘Recreëren tussen het Erfgoed’ vast te stellen. Met o.a. deze 

visiedocumenten en de daaropvolgende uitvoeringsprojecten willen we invulling 

gaan geven aan de (sub)doelstellingen van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende 

Bollenstreek 2016-2020. In de openbare ruimte en mogelijk op particulier 

terrein zullen de doelen in de vorm van projecten verspreid over de komende 

jaren tot realisatie komen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)   
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-057804 - 141181 
 

Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over onveilig gevoel bewoners rond Beltpark 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 
 

Het College van In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 



burgemeester en wethouders  Bloeiend Hilegom over onveilig gevoel bewoners rond Beltpark conform bijlage 

besluit   

Samenvatting  Er zijn op 12 september jl. door Bloeiend Hillegom schriftelijke raadsvragen 
  gesteld over een onveilig gevoel in het Beltpark. De vragen richten zich op de 
  aanwezige verlichting in het park. In de bijgevoegde notitie staan de vragen en 
  de antwoorden weergegeven. De situatie met betrekking tot de verlichting in het 
  park in relatie tot een onveilig gevoel door inwoners, geeft op dit moment 

  onvoldoende aanleiding om het verlichtingsplan op deze locatie aan te passen 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijziging. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-043826 - 141403 

 
 

Onderwerp  Reactie op rekenkameronderzoek re-integratie 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, 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 re- 
  integratiebeleid en dit rapport voor bestuurlijke hoor- en wederhoor aan het 
  college gestuurd. 

  In de bijgevoegde brief reageren we op de vijf aanbevelingen uit het onderzoek. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-059993 - 141632 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst dd 2 oktober 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst dd 2 oktober 2018 vaststellen 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058352 - 141773  

Onderwerp  Begroting 2019-2022 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financiën   
Het College van In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld:  

burgemeester en wethouders 1. De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen; 

besluit 2. Het eenmalige tekort in 2019 te dekken uit de Algemene reserve; 

3. Kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022. 

4. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen. 
 

Samenvatting Het raadsvoorstel, dat op donderdag 8 november 2018 wordt behandeld in de 

gemeenteraad, geeft de ontwikkeling weer van het geraamde begrotingssaldo 

2019. De raad mandateert het college de geformuleerde beleidsuitgangspunten 

uit te voeren en mandateert het college voor de genoemde budgetten in de 

begroting 2019. Daarnaast is er financieel een doorkijk in de jaarschijven 2020-

2022. De Programmabegroting 2018 heeft een tekort van € 1,2 miljoen. 

Voorgesteld wordt het tekort te dekken uit de Algemene reserve. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-059993 - 141780 

 
Onderwerp Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

 
Portefeuillehouder 



 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders - Opening Kinderboekenweek door prinses Laurentien bijgewoond 

besluit - Lezing wijkagenten over veiligheid in en om het huis bijgewoond 
 - Bezoek gebracht aan 60 jarig huwelijksjubileum 
 - Najaarscongres Nederlands Genootschap Burgemeesters bijgewoond 
 - Openingshandeling Next Door Fashion and more verricht 

 - Naturalisatieceremonie bijgewoond 

 Dhr. De Jong: 

 - Stuurgroep Duinpolderweg bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Opening Kinderboekenweek door prinses Laurentien bijgewoond 

- Bezoek gebracht aan enkele vaste planten bedrijven 

- Opening verricht van de Week van de eenzaamheid 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Regenton uitgereikt in het kader van duurzaamheidsprijsvraag 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


