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Zaak / doc nr Z-21-200999 - 579816 

Onderwerp Hoofdstraat 180 niet aanwijzen als gemeentelijk monument 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Hoofdstraat 180 in Hillegom niet aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

2. De voorbescherming op te heffen. 
3. Hoofdstraat 180 in Hillegom wel aan te wijzen tot Karakteristiekpand 

op basis van de rapportages en advisering. 

Samenvatting De gemeente Hillegom ontving een aanvraag van de stichting Vrienden van Oud 
Hillegom (VvOH) om de Hoofdstraat 180 in Hillegom aan te wijzen als 
gemeentelijk monument volgens artikel 3 van de Erfgoedverordening gemeente 
Hillegom 2010. De Hoofdstraat 180 is een winkelpand met bovenwoning en 
extra grond. Om te voorkomen dat het pand, in afwachting van een besluit over 
de aanvraag, wordt gesloopt of gewijzigd is op 26 november 2021 de 
voorbescherming ingegaan. Vervolgens zijn de volgende stappen gezet om 
volgens artikel 3 van de erfgoedverordening gemeente Hillegom 2010 te komen 
tot een voorstel voor een besluit over de aanvraag. Ten eerste is onderzoek 
gedaan naar de cultuurhistorische waarden (bouwhistorische verkenning). Ten 
tweede is advies gevraagd aan de erfgoedcommissie van Hillegom. Ten derde is 
onderzoek gedaan naar de begripsbepaling ‘woonhuismonument’. Ten slotte is 
instemming gevraagd aan de eigenaar. 
 
Het college heeft besloten de Hoofdstraat 180 niet aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Ook heeft het college besloten de voorbescherming op 
te heffen. Het college besluit wel tot aanwijzing tot Karakteristiekpand op basis 
van de rapportages en advisering. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277707 - 590005 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 18 oktober 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 18 oktober 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277916 - 589993 

Onderwerp Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling HLTsamen Directie 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te stellen:  

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2022 en de 
Aanbiedingsbrief (incl. bijlage met 1e begrotingswijziging) 

2. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de 
raad instemt met de eerste begrotingswijziging van HLTsamen 
volgens bijgevoegde brief 

3. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2022 van € 302.898 ten laste te 
brengen van het begrotingsresultaat 2022. 

Samenvatting Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
en de artikel 20 lid van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie 
HLTsamen stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
begrotingswijzigingen aan de raad van de deelnemende gemeenten. De raad 
krijgt de gelegenheid om een zienswijze op de begrotingswijziging naar voren te 
brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Het college stelt de raad voor een 
zienswijze over de begrotingswijzigingen uit te brengen met een positieve 
strekking. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


