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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-21-198887 - 448337 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 juli 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 juli 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198061 - 446528 

Onderwerp Collegevoorstel raadsbrief warmtetransitie Hillegom zomer 2021 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake ‘Warmtetransitie’ vast te stellen (bijlage 1). 
  

Samenvatting In 2050 moet heel Nederland vrijwel CO₂-neutraal zijn. Dat betekent onder 
andere dat aardgas in 2050 vervangen moet zijn door hernieuwbare 
warmtebronnen. In samenwerking met andere gemeenten in de regio 
onderzoeken wij de mogelijkheden van regionale hernieuwbare warmtebronnen 
en de daarvoor benodigde infrastructuur. Met deze brief informeren wij de 
gemeenteraad over deze samenwerking en de lopende onderzoeken. 
 
Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) stellen we met de 
gemeenten, de provincie Zuid-Holland, het waterschap en de netbeheerder een 
Regionale Warmtestrategie voor de regio Holland Rijnland op. We maken in dat 
verband ook (proces)afspraken over eventueel benodigde verdeling van 
regionale warmtebronnen. 
 
De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek willen intensiever samen optrekken in 
de warmtetransitie. Zij willen gezamenlijk vooruitkijken en zelf de koers van de 
warmtetransitie in de streek bepalen. De gemeenten willen daarbij dubbel werk 
voorkomen en gebruik maken van werk dat al verzet wordt/is door anderen. 
Mede daarom willen zij verkennen met welke partijen samen te werken en bij 
welke lopende onderzoeken aan te haken. Daarbij laten zij zich ondersteunen 
door een procesregisseur warmtetransitie. 
 
Voor de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek lijkt de potentie van 
aardwarmte groot. Vijf verschillende bedrijven hebben bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) zes opsporingsvergunningen aangevraagd, 
om de haalbaarheid van ontwikkeling van aardwarmte in de regio Holland 
Rijnland te onderzoeken. Wij hopen dit najaar van EZK te horen welk 
bedrijf/welke bedrijven een opsporingsvergunning krijgt/krijgen. 
 
In juli 2020 stuurden we de gemeenteraad een brief waarin we lieten weten dat 
de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Firan voornemens waren om 
gezamenlijk een verkenning voor het ontwikkelen van een warmtenet te 
verrichten. Inmiddels is besloten om dat niet te doen, maar om medewerking te 
verlenen aan een verkenning door Firan. 
 
Besloten wordt om de raadsbrief inzake de ‘Warmtetransitie’ vast te stellen 



(bijlage 1). 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-197334 - 445597 

Onderwerp Aanwijzing plaatsvervangend secretaris commissie bezwaren en klachten 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De heer mr. A. Sulaiman aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de 
commissie bezwaren en klachten. 

Samenvatting De heer Sulaiman werkt bij het team Juridische Zaken en zal in de nabije 
toekomst incidenteel werkzaamheden verrichten als secretaris van de commissie 
bezwaren en klachten. Hiertoe dient hij op grond van de Verordening commissie 
bezwaren en klachten te worden aangewezen als plaatsvervangend secretaris. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-197822 - 446656 

Onderwerp Schriftelijke vraag van de fractie Co Jansen over bijenkasten op het dak van het 
gemeentekantoor in Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Co 
Jansen vast te stellen. 

Samenvatting N.a.v een krantenartikel over het weghalen van de bijenkasten op het dak van 
het gemeentehuis in Hillegom heeft de fractie Co Jansen schriftelijke vragen 
gesteld. Deze vragen zijn beantwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-197548 - 445780 

Onderwerp Eerste wijziging Legesverordening Hillegom 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Hillegom 2021 vast 
te stellen. 

Samenvatting De Legesverordening Hillegom 2021 is door het college van burgemeester en 
wethouders gewijzigd in verband met de verhoging van het wettelijk 
maximumtarief voor een Nederlandse identiteitskaart met € 3,55. De verhoging 
houdt verband met de vingerafdruk op de Nederlandse identiteitskaart. De 
wijziging gaat in op het moment dat de Rijkswet tot wijziging van de 
Paspoortwet in werking treedt, dat is naar verwachting 2 augustus 2021. De 
verhoging van het tarief geldt niet voor een vervangende Nederlandse 
identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod. Verder is de 
legesverordening redactioneel aangepast in verband met de wijziging van de 
Drank- en Horecawet in de Alcoholwet per 1 juli 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178946 - 444080 

Onderwerp Afkoop parkeerplaats plan Parallelweg 101 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 1. In te stemmen met de afkoop van één parkeerplaats in het woningbouwplan 



burgemeester en wethouders 
besluit 

aan Parallelweg 101 voor een bedrag van €7.000,- 
  

Samenvatting Op 18 december 2018 heeft het college de omgevingsvergunning voor de bouw 
van het woningbouwplan aan Parallelweg 101 middels artikel 2.12, eerste lid 
onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. 
Bij realisatie van het plan is er een trafohuisje geplaatst waar deze niet voorzien 
was. Het trafohuisje is nodig vanwege de stroomvoorziening van de duurzame 
woningen in het plan. Doordat het trafohuisje technisch gezien niet op een 
andere plek geplaatst kon worden, kan er één parkeerplaats niet gerealiseerd 
worden. Binnen het plangebied is geen ruimte meer voor een parkeerplaats, dus 
kan hij alleen nog buiten het plan gerealiseerd worden. 
Op 4 juni 2021 heeft het college een verzoek ontvangen tot de afkoop van één 
parkeerplek aan Parallelweg 101 in Hillegom. 
Met de te ontvangen afkoopsom kan de gemeente de parkeerplaats  bij de 
toekomstige reconstructie van de Parallelweg realiseren. 
Het college besluit in te stemmen met de afkoop van één parkeerplaats in het 
woningbouwplan aan Parallelweg 101 voor een bedrag van € 7.000,-. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


