
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 27 juni 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-257575 - 557932 

Onderwerp Opleggen geheimhouding op voorbereidingsbesluit flitsbezorging 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op grond van artikel 55, artikel 86, tweede lid, artikel 25, tweede lid, van de 
Gemeentewet juncto artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet open overheid 
geheimhouding op te leggen aan het college, aan de raadscommissie en de 
gemeenteraad op het raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit flitsbezorging en de 
bijbehorende bijlage en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, 
omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250646 - 556750 

Onderwerp Splitsing Raadsvoorstellen principeverzoek 1ste Loosterweg 27-31 en v.d. 
Endelaan achternummers 47-71 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het raadsvoorstel Wensen en bedenkingprocedure principeverzoek '1e 
Loosterweg tussen 27 en 31 vast te stellen. 
2. Het raadsvoorstel Wensen en bedenkingenprocedure principeverzoek 'Van den 
Endelaan achter nummers 47 t/m 71 vast te stellen. 

Samenvatting Op 24 mei 2022 heeft het college het raadsvoorstel Wensen en 
bedenkingenprocedure principeverzoeken '1e Loosterweg tussen 27 en 31' en 
'Van den Endelaan achter 47 t/m 71' vastgesteld. De commissie van de raad van 
Hillegom heeft op 16 juni verzocht het raadsvoorstel te splitsen in twee 
afzonderlijke raadsvoorstellen. Het college komt met dit besluit tegemoet aan dit 
verzoek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-237068 - 519096 

Onderwerp Opdracht kunstwerken project entree N207/N208 Hillegom Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het advies van de kunstcommissies Hillegom en Lisse over te nemen ten 
behoeve van de aanbesteding kunst in het project entree N207/N208 Hillegom 
Lisse.  
2. Opdracht te verlenen aan Rob Sweere, Alphons ter Avest en Marcel Smink om 
de kunstwerken te vervaardigen, onder voorbehoud van interne procedures. 
3. De raadsbrief vast te stellen.  
  

Samenvatting De kunstcommissies van Hillegom en Lisse hebben een advies gegeven voor de 
kunstopdracht binnen het project entree N207/N208 Hillegom Lisse. Door het 



volgen van het advies, krijgen de kunstenaars Rob Sweere, Alphons ter Avest en 
Marcel Smink opdracht om ieder een kunstwerk te vervaardigen en in 2022 te 
plaatsen. Door het plaatsen van drie kunstwerken zal de identiteit en de 
beleving van de entree versterkt worden, waarmee een van de doelen van de 
gebiedsvisie Uitstraling Duin- en Bollenstreek behaald wordt. Het college heeft 
besloten het advies van de kunstcommissies Hillegom en Lisse over te nemen en 
Rob Sweere, Alphons ter Avest en Marcel Smink opdracht te verlenen om drie 
kunstwerken te vervaardigen, onder voorbehoud van interne procedures. Tevens 
is besloten de raadsbrief vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256220 - 553146 

Onderwerp Raadsbrief inzake capaciteit politie juni 2022 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De raadsbrief inzake capaciteit politie juni 2022 Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting De politie Nederland kampt al langer tijd met uitdagingen ten aanzien van de 
operationele politie capaciteit. In de raadsbrief wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over de actuele situatie aangaande de capaciteit van het 
basisteam van de politie HLT. Het college besluit de raadsbrief inzake capaciteit 
politie juni 2022 Hillegom vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256482 - 552827 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 21 juni 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 21 juni 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


