
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 mei 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-19-068960 - 165961 

Onderwerp  Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  Het raadsvoorstel met de volgende beslispunten voor te leggen aan de raad: 

burgemeester en wethouders   

besluit  De verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  Met de vaststelling van de nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt 
  gerealiseerd dat het vervoer naar onderwijs-zorgarrangementen in de regio 

  mogelijk kan worden gemaakt binnen de kaders van de verordening. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-075963 - 183128 

 
 

Onderwerp  Intentieverklaring Schooldakrevolutie Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  1.  in te stemmen met bijgevoegde intentieverklaring Schooldakrevolutie 

burgemeester en wethouders  Holland Rijnland. 

besluit  2. door de burgemeester, A. van Erk, aan wethouders K. Hoekstra en F. 
  van Trigt een machtiging te verlenen voor het ondertekenen van de 
  intentieverklaring. 
  3. bijgevoegde raadsbrief inzake de Intentieverklaring 

  Schooldakrevolutie Holland Rijnland vast te stellen 

Samenvatting  De stichting Schooldakrevolutie wil samen met alle gemeenten en 
  schoolbesturen binnen de regio Holland Rijnland (HR) en de Omgevingsdienst 
  West-Holland (ODWH) een aanpak ontwikkelen voor het verduurzamen van 
  scholen waarmee zij vervolgens heel Nederland kunnen ‘veroveren’. De 
  gemeenten in Holland Rijnland fungeren dus als pilot voor de rest van 

  Nederland. 

  In de Intentieverklaring spreken schoolbesturen, gemeenten, ODWH en SDR de 
  intentie uit zich gezamenlijk in te spannen om in 2019 op 100 extra scholen 
  binnen de regio zonnepanelen, energiebesparingsmaatregelen en 

  educatiepakketten te realiseren. 

  Daarmee sluiten de intentieverklaring en de pilot goed aan op de geformuleerde 
  ambities en acties in zowel het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 
  als het Energieakkoord Holland Rijnland Deelname aan de intentieverklaring en 

  de pilot brengt geen extra kosten met zich mee. 

  De burgemeester machtigt wethouders K. Hoekstra en F. van Trigt om de 

  intentieverklaring te tekenen, ex artikel 171 lid 2 Gemeentewet. 

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

raadsbrief. 
    
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-078639 - 190516 



Onderwerp  Herinvoering contant betalen naast pin 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Kwaliteit en Ontwikkeling 

Het College van  
Het contant betalen naast pinnen weer in te voeren aan de balies in de 

burgemeester en wethouders 
 

 

Publiekshal. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Aan de balies van de Publiekshal wordt "Pin only" vervangen door "Pinnen, ja 
  graag". Op 1 november 2015 heeft de bedrijfsvoering besloten om over te gaan 
  op uitsluitend pinbetalingen aan de balies en factuurbetaling aan te bieden voor 
  inwoners die niet met pin kunnen betalen. De Europese Centrale Bank (ECB) en 
  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben echter 
  aangegeven dat het volgens Europees recht ongeoorloofd is om contante 

  betaling niet toe te staan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-079283 - 192293 

 
 

Onderwerp  Beëindigen project "veilige fietsoversteek Van den Endelaan 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van   
burgemeester en wethouders  1. Het project "veilige fietsoversteek Van den Endelaan" te beëindigen. 

besluit   

Samenvatting  Een fietsviaduct/-tunnel, tussen de rotonde Wilhelminalaan en de rotonde 
  Sixlaan, kan voorzien in een veiliger verbinding tussen het sportcomplex/ de 
  school en het dorp. Echter op dit moment lijkt het aantal gebruikers beperkt en 
  is de investering fors. Omdat nut en noodzaak van een veilige oversteek, zonder 
  conflictpunten met autoverkeer, beperkt zijn en het een grote investering 

  betreft wordt geadviseerd het project te beëindigen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-079705 - 193296 

 
 

Onderwerp  Handhavinguitvoeringprogramma 2019 (HUP 2019) Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1. Het "handhavinguitvoeringsprogramma 2019" vast te stellen. 
burgemeester en wethouders  2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het "handhavinguitvoeringsprogramma 

besluit  2019" vast te stellen. 

Samenvatting  Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 (HUP 2019) omvat de 
  werkzaamheden voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en 
  Bouw- en woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers). 
  De werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en bestaan uit het afhandelen 
  van meldingen, toezicht houden op evenementen, uitvoeren van DHW-controles 
  en het controleren van onder andere de blauwe zone, afval, hangjeugd, 
  weekmarkt, etc. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten ter bevordering 

  van een prettige leefomgeving. 

  De BWT’ers zijn naast het afhandelen van meldingen belast met het houden van  
  toezicht op bouwactiviteiten, illegale bouw en strijdig gebruik van gronden en 
  gebouwen. Daarnaast voert het cluster handhavingsprojecten uit in het kader 

  van o.a. strijdigheden met het bestemmingsplan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-080222 - 196901 

 
 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD fractie C2000 zendmast 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de VVD fractie inzake de 

burgemeester en wethouders 
 

 

C2000 zendmast vast te stellen. 
besluit 

 
  

   



Samenvatting  De VVD heeft schriftelijke raadsvragen gesteld over de C2000 zendmast in 
  Hillegom. 
  De vragen hebben betrekking op de locatie van de C2000 zendmast in relatie tot 
  de planontwikkeling IKC Hillegom, onderzoek naar de straling van C2000 
  zendmast, bezorgdheid van burgers over straling van de C2000 mast 

  en mogelijke effecten voor de gezondheid van de kinderen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-081241 - 197141 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 april 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 april 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-080357 - 197835  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Dodenherdenking bijgewoond 

besluit  
Dhr. De Jong:   

  - Dodenherdenking bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- 10-jarig jubileum PCOB bijgewoond 

- Dodenherdenking bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Dodenherdenking bijgewoond 

- Bezoek gebracht aan de heemtuin 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Dodenherdenking bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-081241 - 199603 

 
Onderwerp Ingekomen stukken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders      Startnotitie rekenkamercommissie Hillegom/Lisse starterswoningen: Akkoord 

besluit 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


