
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 9 april 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong, 

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

van Rijn, wethouder 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-075226 - 181219 
 

Onderwerp Straatnaamgeving Ringoevers V 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Planvorming 
 

Het College van      om nieuwe openbare ruimten op het Ringvaartterein (fase 5) vast te stellen met 

burgemeester en wethouders      de de straatnamen Meeroever, Ringvaartlaan en Grespad (nieuw) in Hillegom.  
Besluit      Een en ander conform de bijgaande situatietekening. 

 
Samenvatting Op dit moment wordt in Hillegom gewerkt aan het deelplan Ringoevers V. Hierin 

worden drie (gedeeltelijk) nieuwe straten aangelegd die van een naam moeten 

worden voorzien. Er is gebruik gemaakt van de suggesties van de Stichting 

Vrienden van Oud Hillegom en oud-werknemers van Betonfabriek De Ringvaart. 

Er is gekozen voor de namen Meeroever, Ringvaartlaan en Grespad (nieuw). 

Besloten wordt de straatnamen Meeroever, Ringvaartlaan en Grespad vast te 

stellen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-077619 - 187740 
 

Onderwerp Intentieverklaring sportformateur Hillegom 
 

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

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van      1. De intentieverklaring 'deelname Lokale Sportakkoorden-Sportformateur' af te 

burgemeester en wethouders      sluiten met als inzet het realiseren van een lokaal sportakkoord.  
besluit 2. Het beschikbaar gestelde rijksbudget van € 15.000,- in te zetten voor het 

maken van een lokaal 'Healthy Hillegom akkoord'. 

 
Samenvatting De gemeente Hillegom streeft naar een gezonde en vitale leefomgeving waarin 

lokale organisaties de handen ineen slaan t.b.v. de inwoners in Hillegom. De 

Hillegomse ambities sluiten goed aan bij de ambities van het Nationaal 

Sportakkoord in het streven naar lokale sport- en beweeg akkoorden. Eén van 

de ambities In Hillegom is het streven naar een lokaal 'Healthy Hillegom' 

akkoord met als inzet het creëren van een gezonde en vitale leefomgeving in 

samenwerking met lokale aanbieders die zich hiervoor gaan inzetten. Het Rijk 

stelt hiervoor eenmalig € 15.000,- in 2019 beschikbaar voor het formeren van 

deze alliantie met sport- en beweeg aanbieders, gezondheidsorganisaties, het 

lokale bedrijfsleven en overige maatschappelijke organisaties. Deze 

intentieverklaring dient voor 10 april 2019 ondertekend ingediend te zijn. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-078057 - 188912 
 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 april 2019 
 

Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van De openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 april 2019 vast te stellen. 



burgemeester en wethouders   
besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-078057 - 189579  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Programmaboekje Oranjefeesten in ontvangst genomen 

besluit  - Deelgenomen aan het Eetcafé bij het Open Hof 
  - Symposium “Als de randstad overstroomt, bestuurders aan het roer” 

  bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Algemene ledenvergadering van de Jeu de boulesvereniging bijgewoond 

- Bijeenkomst Kopgroep wethouders voor kindcentra bijgewoond 
- Receptie 90-jarig bestaan speeltuinvereniging De Kapertjes bijgewoond 

 
Mevr. Hoekstra:  
- Jeugd EHBO-diploma’s uitgereikt aan leerlingen van basisschool De Giraf  
- Receptie 90-jarig bestaan speeltuinvereniging De Kapertjes bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-078057 - 190763 

 
Onderwerp Ingekomen stukken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders Jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse: Akkoord. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


