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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Dhr. J.A. van Rijn, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-158850 - 366623 

Onderwerp APV aanpassing (verbod carbidschieten) 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: De verordening tot derde wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Hillegom vast te stellen.  

Samenvatting Bij de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom (APV) was 
er geen aanleiding om een verbod op carbidschieten op te nemen. Het 
carbidschieten is geen traditie in Hillegom. Met het recent afgekondigde 
vuurwerkverbod van 13 november jl. bestaat de kans dat het carbidschieten 
gezien gaat worden als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Voor de 
omgeving kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, nadelige beïnvloeding van het 
woon-of leefklimaat, hinder en overlast. Daarnaast heeft de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid aangegeven dat carbidschieten veiligheidsrisico's met zich mee 
brengt, vooral bij ondeskundig gebruik. VeiligheidNL, kenniscentrum voor 
letselpreventie, ziet carbidschieten niet als veilig alternatief voor vuurwerk. 
Carbidschieters maakten afgelopen jaarwisseling vooralsnog maar een klein deel 
uit van het totale aantal 'vuurwerkslachtoffers', maar dat was bij beperkt 
gebruik. Bij grootschaliger gebruik, en daarmee ook ondeskundiger gebruik zal 
de gezondheidsschade groter zijn en de druk op de zorg toenemen. Ook de 
RDOG HM en Politie ontraden het carbidschieten. Het college wil de raad dan ook 
voorstellen om de APV aan te passen door een verbod op carbidschieten op te 
nemen. Vanwege de zeer korte voorbereidingstijd wordt het voorstel 
nagezonden voor de raadscommissie van 26 november 2020.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157691 - 366491 

Onderwerp Raadsbrief bouwheerovereenkomst en gunning IKC Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
- Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde raadsbrief 

Samenvatting Het college informeert de raad over aanpassingen in de bouwheerovereenkomst 
en de stand van zaken betreft de gunning. Tijdens de ontwerpfase van de 
nieuwbouw van IKC Hillegom is het verwachtte leerlingaantal bijgesteld van 350 
naar 275 leerlingen. Hierdoor wordt het gebouw kleiner dan oorspronkelijk 
gedacht. Als gevolg van het hierop bijgestelde ontwerp en de gewijzigde 
duurzaamheidsambitie is de bouwheerovereenkomst tussen de gemeente en 
Sophia Scholen aangepast. De voorlopige gunning is eind oktober gestart door 
Sophia Scholen. De laagste inschrijving past binnen het herziene budget. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158649 - 366256 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 november 2020 



Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 november 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-129504 - 364737 

Onderwerp Startnotitie Mobiliteitsplan Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. Bijgevoegde startnotitie Mobiliteitsplan Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting In de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom en het bijbehorende omgevingsplan zijn 
kaders en randvoorwaarden voor mobiliteit in eerste aanzet beschreven. Het 
vigerend Hillegoms verkeer en vervoerplan 2009-2019  (HVVP) sluit niet meer 
aan bij de kaders en ambities in de omgevingsvisie. Ook zijn er veel nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. En ook thema’s uit het 
vigerende plan die nog actueel zijn, zoals het optimaliseren van leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hillegom behoeven herijking. Met het 
mobiliteitsbeleid kunnen we bijdragen aan het realiseren van de ambities en 
mobiliteitsdoelen van Hillegom. Het opstellen van het Mobiliteitsplan wordt 
afgestemd met de participatie rondom o.a. de omgevingsvisie, het 
omgevingsplan Hillegom en de RES/LES en TVW. 
Besloten wordt om de startnotitie Mobiliteitsplan Hillegom ter vaststelling voor te 
leggen aan de raad. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157648 - 362478 

Onderwerp Vervangen wethouder Van Trigt en aanwijzen wethouder De Jong in bestuur 
gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wethouder A.de Jong aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van 
de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) 
Bollenstreek. 

Samenvatting Wethouder Van Trigt heeft de gemeente Hillegom verlaten. Daarmee is ook zijn 
(plaatsvervangend) lidmaatschap van het (algemeen/dagelijkse) bestuur van 
een aantal gemeenschappelijke regelingen geëindigd. Het college wijst 
wethouder De Jong aan als opvolger van wethouder Van Trigt in het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek (ISD).  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


