
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 11 mei 2021 

 
 

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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-175322 - 420738 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Hillegom 4 mei 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Hillegom d.d. 4 mei 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172101 - 414672 

Onderwerp Investeringsprogramma Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken en Riolering 
2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimete 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Autorisatie te verlenen voor de investeringen ten laste van de 
investeringskredieten zoals opgenomen voor Openbare Verlichting, Civiele 
Kunstwerken en Riolering in de investeringslijst 2021-2024 voor het 
begrotingsjaar 2021 van de programmabegroting 2021-2024. 

Samenvatting Het team Beheer Buitenruimte zorgt voor het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor het vervangen 
van de Openbare verlichting, Civiele Kunstwerken (bruggen) en 
Riolering investeringskredieten opgenomen. 
Bij de uitvoering wordt gekeken naar de onderlinge samenhang met andere 
programma's. Bij de inkoop is de duurzaamheid een belangrijk item.  
Het college besluit zoals vereist door de programmabegroting, om autorisatie te 
verlenen over de investeringskredieten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158920 - 370831 

Onderwerp Vaststellen strategisch informatiebeveiligingsbeleid gemeente Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ‘Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Hillegom 2021-2023’ 
vast te stellen. 

Samenvatting  
Een veilige digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers is - steeds meer 
- van essentieel belang. Als professionele organisatie is het dus noodzakelijk dat 
we ook de beveiliging van informatie professioneel organiseren, samen met onze 
ketenpartners. De basis daarvoor vormt een actueel 
informatiebeveiligingsbeleid. 
 
Het college stelde in 2017 het informatiebeveiligingsbeleid voor de periode t/m 



2020 vast; er moet dus nieuw beleid worden vastgesteld. De strekking van het 
beleid is ten opzichte van de vorige versie niet wezenlijk veranderd. Omdat het 
heel recent is opgeleverd, geeft het sowieso een uitgebreid beeld van de huidige 
stand van zaken rond informatieveiligheid. Daarnaast biedt het onder meer 
inzicht in de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en functies 
binnen onze organisaties. Ook beschrijft het welk belang we aan een goede en 
veilige informatiehuishouding hechten. Een opvallende aanscherping, als gevolg 
van de inwerkingtreding van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), 
is het nadrukkelijker op de voorgrond komend risicomanagement. De 
belangrijkste boodschap die in dit beleid doorklinkt is: voldoen aan de BIO 
(=wettelijke verplichting). 
 
Het vast te stellen document biedt algemene beleidsuitgangspunten over 
informatiebeveiliging voor de gemeente Hillegom. Het bestuur van HLTsamen is 
verantwoordelijk voor verdere uitwerking en heeft hiervoor inmiddels eigen, op 
het gemeentelijk beleid afgestemd informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. De 
CISO (Chief Information-Security-Officer) van HLTsamen ondersteunt bij 
verdere uitwerking en concretisering van het informatiebeveiligingsbeleid 
en rapporteert het college periodiek over de stand van zaken. Het college van 
B&W heeft besloten om het 'Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente 
Hillegom 2021-2023' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174980 - 419553 

Onderwerp Raadsbrief stand van zaken Schipholdossier 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen.  

Samenvatting Met bijgevoegde memo informeren wij de raad over de belangrijkste 
ontwikkelingen in het Schipholdossier. Het college besluit de raadsbrief vast te 
stellen en aan de raad aan te bieden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174719 - 419104 

Onderwerp Subsidieregeling leges terrassen Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De "Subsidieregeling teruggaaf geheven leges in verband met tijdelijke 
(verruimde) terrassen Hillegom" vast te stellen. 
2. De in het geldende mandaat- en volmachtbesluit opgenomen 
beperkingen/voorwaarden ten aanzien van subsidies niet te laten gelden voor de 
uitvoering van de in punt 1 genoemde subsidieregeling. 

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers slechts 
met een beperkte bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar 
een beperkt aantal gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen. 
Door de "Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen" en de "Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen 
in verband met coronamaatregelen Hillegom" is het mogelijk om een ruimer 
terras te exploiteren. Aan het exploiteren van een tijdelijk (verruimd) terras zijn 
leges verbonden, zoals voor de aanvraag van de ontheffing op grond van 
voornoemde verordening. Door het vaststellen van deze subsidieregeling geeft 
het college aan ondernemers de mogelijkheid om deze leges door middel van 
een subsidie terug te kunnen betalen. Afhankelijk van de hoeveelheid 
staatssteun die de ondernemers hebben ontvangen, kan deze ook worden 
verkregen. Het college besluit de "Subsidieregeling teruggaaf geheven leges in 
verband met tijdelijke (verruimde) terrassen Hillegom" vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


