
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 1 maart 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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-237022 - 516438 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W van 22 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B en W van 22 februari 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235863 - 514520 

Onderwerp Aanwijzing plaatsvervangend secretaris commissie bezwaren en klachten 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Mevrouw mr. K. van der Heeden aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris 
van de commissie bezwaren en klachten. 

Samenvatting Mevrouw Van der Heeden werkt bij het team Juridische Zaken en zal in de nabije 
toekomst werkzaamheden verrichten als secretaris van de commissie bezwaren 
en klachten. Hiertoe dient zij op grond van de Verordening commissie bezwaren 
en klachten te worden aangewezen als plaatsvervangend secretaris. Het college 
besluit mevrouw Van der Heeden aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris 
van de commissie bezwaren en klachten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173179 - 455029 

Onderwerp Plaatsen van beeldende kunst in 3 parken in Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het advies van de kunstcommissie Hillegom over te nemen om drie beeldend 
kunstwerken in de vorm van een schildersezel van kunstenaar Moinot in drie 
parken in Hillegom te plaatsen op grond van de nota Kunstaankopen 2005 en 
het Meerjarenplan 2019. 
2. Aan D. Moinot de opdracht te verlenen om drie kunstwerken te leveren en te 
plaatsen. 

Samenvatting De gemeente Hillegom heeft een kunstcommissie die adviseert over het plaatsen 
van beeldende kunst in de buitenruimte van Hillegom. Deze kunstcommissie 
adviseert om drie beeldende kunstwerken van kunstenaar David Moinot te 
plaatsen in drie parken in Hillegom. De kunstwerken zijn in de vorm van een 
schildersezel van gewapend beton. Het Van Nispenpark, Beltpark en 
Elsbroekpark zijn geschikte locaties, waar deze kunstwerken een waardevolle 
toevoeging zijn. Deze keuzes sluiten goed aan op het in 2019 vastgestelde 
Meerjarenplan, waarin een doorkijk is gegeven tot 2030 voor het plaatsen van 
beeldende kunst op locaties waar kunst ontbreekt of een waardevolle toevoeging 



kan zijn. De kunstwerken worden betaald uit het kunstbudget. Het college 
besluit het advies van de kunstcommissie Hillegom over te nemen en drie 
beeldend kunstwerken in de vorm van een schildersezel van kunstenaar Moinot 
in drie parken in Hillegom te plaatsen op grond van de nota Kunstaankopen 
2005 en het Meerjarenplan 2019. Aan D. Moinot besluit het college de opdracht 
te verlenen om drie kunstwerken te leveren en te plaatsen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


