
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 23 november 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-21-178201 - 489293 

Onderwerp Definitief besluit verstrekken lening Alliander 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Conform het voorgenomen college besluit van 14 september 2021: "Verzoek 
Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur" definitief te besluiten: 
 
1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een reverse converteerbare hybride 
obligatielening aan Alliander NV in de range van € 2,2 en € 2,8 miljoen. 
2. Op een buitengewone vergadering van aandeelhouders in te stemmen met 
het aan de raad van bestuur van Alliander NV delegeren van de bevoegdheid om 
hiertoe een aantal gewone aandelen uit te geven." 

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. Aan Hillegom, met 0,369% van de aandelen, betekent het verzoek 
om een lening te verstrekken in de range van € 2,2 en € 2,8 miljoen. 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. 
 
De gemeenteraad heeft op 11 november ingestemd met het verstrekken van 
een lening aan Alliander. Het college heeft zijn voorgenomen besluit definitief 
gemaakt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221557 - 489063 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Hillegom 16 november 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 november 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209909 - 468906 

Onderwerp Energiebesparing huurders Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een voucheractie te organiseren voor energiebesparing bij huurders in 
Hillegom 
2. De kosten te verantwoorden op het budget Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid in 2021/2022 
3. De lokale ondernemers waar mogelijk te betrekken bij deze actie 
4. De Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurwoningen 
Hillegom 2021 vast te stellen 
5. Het mandaatbesluit ten behoeve van het vaststellen en het verlenen van 
een subsidie op grond van de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 
huurwoningen Hillegom 2021 vast te stellen.  
6. Bijgevoegde raadsbrief inzake 'energiebesparingsactie huurders' vast te 
stellen.  

Samenvatting Er wordt een voucheractie voor energiebesparing voor huurders in Hillegom 
georganiseerd. Door een voucher van 70 euro kunnen huurders 
energiebesparende producten aanschaffen. Hiertoe stelt de gemeente budget 
beschikbaar, ten laste van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.  
 
Een eerdere voucheractie voor energiebesparing, op basis van een externe 
subsidie, gold alleen voor huiseigenaren, terwijl de gemeente huurders ook 
graag wil ondersteunen.  Nadat deze subsidieregeling is vastgesteld, ontvangen 
Hillegomse huurders een brief over deze energiebesparingsactie. Ook wordt er 
een activerende bewustwordings- en communicatiecampagne gevoerd. Waar dat 
mogelijk is, worden lokale ondernemers hierbij betrokken.  
 
Besloten wordt om een actie te organiseren voor energiebesparing bij huurders 
in Hillegom, de kosten te verantwoorden op het budget Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid in 2021/2022 en de lokale ondernemers waar mogelijk bij deze 
actie te betrekken, op voorwaarde dat de gemeente voor deze actie een eigen 
subsidieregeling vaststelt. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175311 - 463224 

Onderwerp Vaststellen inrichting Prinses Irenelaan 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten een zebra-oversteek aan te leggen bij de Mariastraat en de 
Kastanjelaan volgens de gewijzigde inrichtingstekening.   
2. Samenvatting van de inspraak vast te stellen. 
3. De gewijzigde inrichtingstekening 6 weken ter inzage te leggen.  

Samenvatting De concept-inrichtingstekening en de uitgangspunten heeft het college op 1 juni 
2021 vastgesteld. Daarop heeft nu inspraak plaatsgevonden. Tot 31 augustus 
2021 konden bewoners en belanghebbenden reageren op de concept-
inrichtingstekening van de Prinses Irenelaan. De reacties zijn beoordeeld en 
waar mogelijk ingepast in het plan. De tekening is op onderdelen gewijzigd. Met 
een heringerichte Prinses Irenelaan geven we de straat meer kenmerken van 30 
km-weg/woonstraat. De weg richten we in volgens de richtlijnen voor een 30 
km-weg in (richtlijnen CROW/ASVV). De uitvoering van de werkzaamheden staat 
gepland voor het 2e kwartaal van 2023. Het college besluit een zebra-oversteek 
aan te leggen bij de Mariastraat en de Kastanjelaan volgens de gewijzigde 
inrichtingstekening. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-203493 - 456334 

Onderwerp Maurickhof: ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-container. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Het ontwerp van het gewijzigd locatieplan ondergrondse restafvalcontainer en 
verdiepte GFT-container (locatie appartementencomplex Maurickhof) conform 
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor een periode van zes weken ter 
inzage te leggen. 

Samenvatting De raad van de gemeente Hillegom heeft een nieuw afval- en grondstoffenbeleid 
vastgesteld. Voor de realisatie van dit beleid is een gemeentelijk locatieplan 
gemaakt, bestuurlijk vastgesteld en uitgevoerd. Het voorstel voorziet in een 
wijziging op dit plan. Een wijziging omdat de oorspronkelijke locatie bezwaren 
kent, waaronder de toegang van de locatie over particulier terrein. De 
ondergrondse container is bedoeld voor het appartementencomplex Maurickhof, 
mogelijke maatwerkklanten en als uitwijklocatie bij eventuele storingen bij 
andere ondergrondse containers, zoals ook aangegeven in het door de raad 



vastgestelde afval- en grondstoffenbeleidsplan. 
Het college heeft besloten het ontwerp van het gewijzigd locatieplan 
ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-container, locatie 
appartementencomplex Maurickhof, voor een periode van zes weken ter inzage 
te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-220452 - 487126 

Onderwerp Financiële kaderstelling 2023 verbonden partijen Hollands- midden 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor kennisgeving 
aan te nemen; 
2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling ook van toepassing te 
verklaren op de overige gemeenschappelijke regelingen; 
3. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen te verwerken in de 
kadernota 2023. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de 
jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de gezamenlijke 
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De financiële 
kaderstelling geeft de richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de 
gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2023.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-218770 - 484511 

Onderwerp Prestatieafspraken Hillegom 2022-2025 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Prestatieafspraken Hillegom 2022-2025 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek.  
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder A. de Jong voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken.  
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten.  
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na 
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting In de prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie en de 
woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij de komende jaren zullen 
leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. We maken afspraken over de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen. Ook wordt er 
aandacht besteedt aan de onderwerpen Leefbaarheid, wonen met zorg en de 
onderlinge samenwerking. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na uitvoerig 
overleg tussen Woonstichting Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en 
de gemeente. De concept prestatieafspraken zijn bij dit besluit gevoegd als 
bijlage. We sluiten dit jaar voor het eerst meerjarige prestatieafspraken. De 
afspraken zijn onderverdeeld in zes thema's, waarbij voor elk thema eerst de 
ambities en kaderafspraken tot en met 2025 zijn vastgelegd. Vervolgens worden 
de concrete uitvoeringsactiviteiten voor 2022 benoemd.  
Het college besluit om de Prestatieafspraken Hillegom 2022 - 2025 aan te gaan 
met woningcorporatie Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek, dat de 
burgemeester een volmacht verleent aan portefeuillehouder A. de Jong voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken, dat onder deze volmacht ook het 
accorderen van eventueel nog opvolgende wijzigingen valt en de raad van deze 
besluiten in kennis te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 485170 

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Energietransitie 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 1. Bijgevoegde raadsbrief inzake 'Stand van zaken Energietransitie' vast te 



burgemeester en wethouders 
besluit 

stellen. 

Samenvatting Op 14 oktober heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. En op 
9 december besluit de raad over de Lokale Energiestrategie (LES). De TVW en 
de LES vormen de basis van het op te stellen Uitvoeringsprogramma 
Energietransitie. Tijdens het visietraject hebben we echter niet stilgezeten. Door 
middel van een raadsbrief informeert het college de raad over de projecten die 
we nu al uitvoeren. Besloten wordt om de raadsbrief inzake 'Stand van zaken 
Energietransitie' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


