
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 24 november 2020 

 
 

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-20-158650 - 369847 

Onderwerp Rondvraag 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Statusaanvraag Noord Hollandse Duinen wordt ondertekend door PH Hoekstra. 
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158650 - 369842 

Onderwerp Regiozaken 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Provincie Zuid Holland: OV consessie wordt nog verder uitgesteld i.v.m. Corona 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158650 - 368525 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 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. 17 november 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152711 - 362277 

Onderwerp Raadsbrief 'Loep op de GOM' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Loep op de GOM' vast te stellen. 



Samenvatting In de afgelopen periode zijn er in enkele gemeenteraden vragen gesteld over de 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en daarmee ook over de 
uitvoering van de ISG door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). 
 
Als gevolg van deze gesprekken stagneert de herstructurering zoals deze is 
vastgelegd in de ISG. Gebleken is dat met name over de taakopdracht aan GOM 
en de manier waarop GOM daar uitvoering aan geeft, de nodige 
onduidelijkheden bestaan. 
 
Om die reden is in nauwe samenspraak tussen bestuurder, de aandeelhouders 
en raad van commissarissen van GOM besloten een notitie op te stellen, getiteld 
‘Loep op GOM’. In de notitie, die bedoeld is om die te delen met de 
gemeenteraden van de Greenport Duin- en Bollenstreek, is beschreven wat de 
achtergronden zijn van de ISG, de oprichting van GOM, de doelstellingen van 
GOM, de werkwijze van GOM, de bereikte resultaten alsmede de perspectieven, 
ambities en opgaven die nog voorliggen. Met de notitie wordt tevens een 
bijdrage geleverd aan de behoefte om op deze onderwerpen meer inzicht en 
transparantie te bieden. 
 
Besloten wordt om de 'Loep op de GOM' met een raadsbrief aan de 
gemeenteraad te versturen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157991 - 366572 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 - arbeidsmigranten 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over 
arbeidsmigranten vast te stellen.  

Samenvatting D66 heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het verschijnen van 
het tweede rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. 
Middels dit voorstel zorgt het college voor beantwoording binnen de gestelde 
termijn. Besloten wordt om de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
D66 over arbeidsmigranten vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-151792 - 364404 

Onderwerp Zienswijze omgevingsvisie Noordwijk 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde zienswijze over de omgevingsvisie van de gemeente Noordwijk 
vast te stellen en in te dienen. 
  

Samenvatting Gemeente Noordwijk heeft een omgevingsvisie opgesteld 'Samen maken we de 
toekomst voor Noordwijk!'. De omliggende gemeenten zijn om hun zienswijze 
gevraagd op deze omgevingsvisie. 
 
De omgevingsvisie van Noordwijk is in uitgebreide participatie opgesteld, er 
liggen meer dan 30 verschillende visies aan ten grondslag. De gewenste koers is 
beschreven aan de hand van vijf thema's: vrijheid om te ondernemen, fijn 
wonen, prettig samenleven, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast heeft 
Noordwijk de huidige identiteit van haar dorpen en het landschap beschreven. 
 
In de zienswijze wordt het college gecomplimenteerd met haar compacte 
omgevingsvisie die in uitgebreide participatie is opgesteld. Met de zienswijze 
vragen wij om de regionale samenwerking verder uit te breiden, expliciet op het 
onderwerp bereikbaarheid. Daarnaast vragen wij of de regionale afspraken over 
de Greenport Bollenstreek in de omgevingsvisie opgenomen kunnen worden of 
op een andere wijze bestendigd worden.  
 
Besloten wordt om een zienswijze over de omgevingsvisie Noordwijk vast te 
stellen en in te dienen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158178 - 364369 



Onderwerp Aanwijzen vertegenwoordigers Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wethouder J. van Rijn als lid en wethouder A. de Jong als plaatsvervangend lid 
(voorheen wethouder Van Rijn) van het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek aan te 
wijzen. 

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 Van Rijn als lid en wethouder De Jong als plaatsvervangend lid 
(voorheen wethouder Van Rijn) aan als opvolger van wethouder Van Trigt  in het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- 
Duin- en Bollenstreek KDB). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


