
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 14 september 2021 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Mevr. I. Dirven, loco-secretaris 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-199857 - 450358 

Onderwerp Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad voorgesteld 
wordt: 
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad 
instemt met de begrotingswijziging van de geactualiseerde begroting HLTsamen 
2021 volgens bijgevoegde brief; 
2. De hogere bijdrage ad 87.000,- aan HLTsamen 2021 te verwerken bij de 
eerstkomende 2e bestuursrapportage 2021 van Hillegom 

Samenvatting De gemeenschappelijke regeling HLTsamen voert werkzaamheden uit voor de 
deelnemende gemeenten, Hillegom, Lisse en Teylingen.  
 
Wanneer er in de begroting wijzigingen optreden, worden deze voorgelegd voor 
zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het voorstel aan de 
raad is om een positieve zienswijze uit te brengen op de geactualiseerde 
begroting en de daarbij horende begrotingswijziging. 
 
Er wordt aan Hillegom een extra bijdrage gevraagd van 87.000 euro voor de 
uitvoering van taken omgevingswet. Daarnaast vindt de overheveling van een 
aantal middelen plaats waar HLTsamen de werkzaamheden uitvoert. Dit is een 
bedrag van 81.750 euro en is reeds voorzien in de begroting van Hillegom. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 450630 

Onderwerp Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen (bijlage 1).  
 
  

Samenvatting De afspraak in het Nationaal Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen 
en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Deze opgave is door het Rijk bij 
de gemeenten neergelegd. Hierbij is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 
2021 een beeld hebben van de transitie naar een CO₂-neutrale gebouwde 
omgeving: een Transitievisie Warmte (TVW). Eind 2019 heeft het college het 
Plan van Aanpak "Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte" vastgesteld. 
Hierin stond dat zij voor eind 2021 een TVW op zou stellen. In het najaar van 
2020 en de winter van 2020/2021 vond de eerste participatieronde voor het 
opstellen van de uitgangspunten van de Lokale Energiestrategie (LES) en TVW 
plaats. We spraken met inwoners, organisaties en ketenpartners zoals 
woningcorporatie STEK, netbeheerder Liander en het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Op 25 maart 2021 heeft de raad zijn uitgangspunten voor de Lokale 
Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Langs 
deze uitgangspunten is de TVW vervolgens opgesteld. In het voorjaar van 2021 
is op basis van de vastgestelde uitgangspunten een tweede participatieronde 
met inwoners georganiseerd. We hebben twee meedenkavonden gehouden met 



inwoners van Hillegom. Deze avonden hebben input opgeleverd welke verwerkt 
is in deze TVW. De TVW is nu klaar om vastgesteld te worden. Het college 
besluit aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209212 - 468406 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209338 - 468336 

Onderwerp advies behandeling burgerinitiatief CO2 prestatieladder 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het advies aan de raad inzake "Burgerinitiatief HLT organisatie certificeren voor 
de CO2 prestatieladder" vast te stellen, waarin het college de raad adviseert: 
1. In te stemmen met het "Burgerinitiatief CO2-prestatieladder certificering 
HLTsamen; 
2. Het college te verzoeken HLTsamen op te dragen voor 2021-2022 te streven 
naar certificering op level 1 en 2; 
3. Het college te verzoeken een voorstel voor de raad voor te bereiden voor eind 
2022 over mogelijke certificering voor level 3 en op termijn voor level 4/5; 
4. In te stemmen met het beschikbaar maken van een bedrag van maximaal € 
3.750 voor de uitvoering hiervan vanuit de reguliere duurzaamheidsbegroting. 

Samenvatting Een burgerinitiatiefvoorstel, gedateerd 15 mei 2021, is ingediend bij de 
gemeente Hillegom, met als titel "Burgerinitiatief HLT organisatie certificeren 
voor de CO2 prestatieladder". 
Het bestuur van HLTsamen ondersteunt het CO2-bewuster werken binnen de 
werkorganisatie en beschouwt de ontwikkeling van betere monitoring als een 
logische stap daarbij. Focus op CO2-uitstoot sluit ook aan bij de gemeentelijke 
energie- en duurzaamheidsprogramma’s van Hillegom. Daarom adviseert het 
bestuur aan het college om aan de raad een positief advies voor te leggen om 
het burgerinitiatief te honoreren en de voor de uitvoering benodigde middelen 
beschikbaar te stellen. 
Het college heeft daarom besloten de raad te adviseren positief te besluiten over 
het burgerinitiatief.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-205651 - 460291 

Onderwerp Instellen vereveningsfonds sociale woningbouw 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Hillegom vast te 
stellen; 
2. De bestemmingsreserve vereveningfonds sociale woningbouw in te stellen; 
3. De Verordening Fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw 2006 in te trekken. 

Samenvatting Met het voorstel wordt een vereveningsfonds voor sociale huur ingesteld en de 
bijbehorende regels. Ontwikkelaars en bouwers die in hun plannen (> 8 
woningen) niet voldoen aan het, in het woonprogramma, gestelde 
programmatische doel van 25% sociale huur, zullen een bijdrage moeten 
leveren aan het in te stellen gemeentelijke vereveningsfonds. Per niet-gebouwde 
sociale huurwoning wordt een bedrag gestort in het vereveningfonds. Toegelaten 



instellingen (corporaties) kunnen een bijdrage krijgen uit het vereveningsfonds 
om elders in Hillegom sociale huurwoningen te realiseren. Besloten wordt om 
aan de raad voor te stellen de Verordening Vereveningsfonds sociale 
woningbouw Hillegom vast te stellen, de Verordening Fonds Voorzieningen 
Sociale Woningbouw 2006 in te trekken en gelijktijdig de bestemmingsreserve 
vereveningsfonds sociale woningbouw in te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209315 - 467871 

Onderwerp Steunverklaring woningbouwimpuls Haarlemmermeer (Hillegom) 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde steunverklaring woningbouwimpuls Lisserbroek vast te stellen.  
2. De steunverklaring namens het college van B&W door portefeuillehouder 
Hoekstra te laten ondertekenen. 
  

Samenvatting De gemeente Haarlemmermeer heeft het college van Lisse, als aangrenzende 
gemeente, gevraagd een steunverklaring te tekenen voor de aanvraag 
woningbouwimpuls Lisserbroek. Om het ingenomen standpunt kracht bij te 
zetten hebben de colleges van Hillegom, Lisse en  Teylingen besloten om een 
collectieve reactie op te stellen. In de geformuleerde steunbetuiging staat het 
adagium 'Eerst bewegen, dan  
bouwen' centraal. Het college onderschrijft de noodzaak voor nieuwe 
woningbouw in onze regio (Lisserbroek), maar alleen op voorwaarde dat er oog 
is voor het bereikbaarheidsvraagstuk. Na vaststelling zullen de colleges van 
Hillegom, Lisse en Teylingen de steunverklaring ondertekenen en delen met het 
college van de gemeente Haarlemmermeer.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209208 - 467685 

Onderwerp Presentatie Omroep BO 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het college stemt in met het agenderen van een presentatie van Omroep BO 
over de toekomst. Dit betreft de agenda van de raadscommissie op 30 
september 2021. 

Samenvatting Het college stemt in met het agenderen van een presentatie in de 
raadscommissie van 30 september 2021. Omroep BO geeft hierbij een 
presentatie over actuele ontwikkelingen en de toekomstplannen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-206392 - 464700 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag van Fractie Co Jansen inzake Centrumplan 
Dunantstaete Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van Fractie Co 
Jansen inzake Centrumplan Dunantstaete Hillegom d.d. 20 augustus 2021 vast 
te stellen.  

Samenvatting Op 20 augustus heeft Fractie Co Jansen schriftelijke vragen aan het college 
gesteld over het Centrumplan Dunantstaete Hillegom. Besloten wordt om de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van Fractie Co Jansen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178201 - 467374 

Onderwerp Verzoek Alliander tot versterking kapitaalstructuur 



Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Om aan de raad voor te stellen:  

1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een reverse converteerbare 
hybride obligatielening aan Alliander NV te verstrekken in de range 
van € 2,2 en € 2,8 miljoen. 

2. Om op de buitengewone vergadering van aandeelhouders in te 
stemmen met het aan de Raad van Bestuur van Alliander NV 
delegeren van de bevoegdheid om een zodanig aantal gewone 
aandelen uit te geven met als doel om het conversiebedrag te 
converteren naar gewone aandelen in overeenstemming met de 
bepalingen van de lening overeenkomst. 

2.  Mededeling voorgenomen collegebesluit conform format Alliander te 
ondertekenen en deze te verzenden aan Alliander NV. 
3.  De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

Samenvatting Op 31 mei heeft Alliander haar aandeelhouders verzocht om via een reverse 
converteerbare obligatielening haar kapitaalstructuur (eigen vermogen) te 
versterken voor een totaalbedrag van € 600 miljoen, met een ondergrens van € 
550 miljoen. Voor Hillegom met 0,369% van de aandelen betekent het verzoek 
om een bedrag in te brengen in de range van € 2,2 en € 2,8 miljoen. 
Alliander geeft een rentevergoeding over de lening op basis van de 10 jaar swap 
rate met een opslag van 1,975%. De rentevergoeding wordt op 15 december 
definitief bepaald bij het verstrekken van de lening. 
 
Hillegom wil duurzamer worden en niet langer bijdragen aan de opwarming van 
de aarde en gaat uit van duurzaamheid in brede zin. De behoefte aan een 
duurzame energievoorziening groeit en ook het gebruik van elektriciteit als 
energiebron stijgt hard. Door het verstrekken van de reverse converteerbare 
hybride obligatielening aan Alliander geven we een impuls aan de vernieuwing 
en uitbreiding van het elektriciteitsnet. 
 
Met de mededeling voorgenomen collegebesluit laat het college van Hillegom 
aan Alliander weten dat aan de gemeenteraad het voorstel is voorgelegd om in 
te stemmen met de kapitaalverstrekking aan Alliander. Het definitieve besluit 
moet voor 1 december 2021 binnen zijn bij Alliander. De gemeenteraad beslist 
op 11 november of zij instemmen met het verzoek van Alliander. 
 
Met het raadsbrief wordt de gemeenteraad van Hillegom op hoofdlijnen 
geïnformeerd over de aanleiding en het verzoek van Alliander en de speciale 
digitale bijeenkomsten die door Alliander worden georganiseerd in september 
t/m november 2021. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-207164 - 466024 

Onderwerp beantwoording schriftelijke raadsvragen Groen Links over voortgang stuurgroep 
Mobiliteitsoplossingen noordelijke Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over de 
voortgang van de Stuurgroep Mobiliteitsoplossingen noordelijke Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het project 
Mobiliteitsoplossingen noordelijke Duin- en Bollenstreek. 
Het college heeft  de beantwoording overeenkomstig het voorstel vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


