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Zaak / doc nr Z-21-217141 - 481412 

Onderwerp Gezamenlijke brief begroting 2022 provincie Zuid-Holland 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde gezamenlijke brief aan de provincie Zuid-Holland namens de 
gemeente Hillegom, Teylingen, Lisse, Noordwijk en Holland Rijnland inzake het 
voorstel van gedeputeerde staten om 20 miljoen euro te korten op het project 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting Op 11 oktober 2021 publiceerde de provincie Zuid-Holland de begroting voor 
2022, waarin gedeputeerde staten voorstellen om 20 miljoen euro minder uit te 
trekken voor het project mobiliteitsmaatregelen voor de Noordelijke Duin- en 
Bollenstreek. 
Met de gemeente Teylingen, Lisse, Noordwijk en Holland Rijnland geven wij 
schriftelijk onze gezamenlijke reactie op dit voornemen van gedeputeerde 
staten. Kern van de reactie is dat het resterende bedrag onvoldoende is om de 
bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de 
noordelijke Duin- en Bollenstreek te garanderen. 
 
Het college besluit om de gezamenlijke brief inzake het voorstel van 
gedeputeerde staten om 20 miljoen euro te korten op het project 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-205613 - 460557 

Onderwerp Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen (MOP) voor de betreffende 
gemeentelijke gebouwen vast te stellen. 
 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Het beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024 vast te 
stellen 
2. De jaarlijkse storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen Hillegom te 
verlagen naar € 175.000  
3. Begrotingswijziging R12 en R02 vast te stellen. 

Samenvatting De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit 23 objecten. Het is verstandig 
om de uitgangspunten en benodigde financiën voor het uitvoeren van de taken 
en verantwoordelijkheden die het in eigendom hebben van vastgoed met zich 
meebrengen in een beleidsplan vast te leggen. Het actualiseren en vaststellen 
van meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen is nodig 
voor het in stand houden van onze gebouwen en als onderbouwing van de 
onderhoudsvoorziening. Daarom leggen wij de raad bijgevoegd voorstel voor 
om het beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024 samen 
met de verlaagde storting in de voorziening en bijbehorende 
begrotingswijzigingen vast te stellen. Daarnaast stelt het college de 
geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen voor de betreffende 
gemeentelijke gebouwen vast. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-216640 - 480875 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 oktober 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 oktober 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-084638 - 479039 

Onderwerp Voortgangsrapportage handhaving buitenruimte ISG periode 2019 tot en met 
augustus 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde voortgangsrapportage van het project handhaving 
buitenruimte Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) over de periode 
2019 tot en met augustus 2021 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief ""voortgangsrapportage handhaving buitenruimte 
ISG periode 2019 t/m augustus 2021" vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Het ISG project waartoe alle bollengemeente hebben besloten heeft als doel het 
tegengaan van de verrommeling van het buitengebied en het verbeteren van de 
economische mogelijkheden van de bollenteelt. Daarmee wordt een stap gezet 
naar de instandhouding van de identiteit van de bollenstreek. Om dit te kunnen 
bereiken is handhaving op oneigenlijk gebruik in dit gebied essentieel. Daartoe is 
een project opgetuigd. Uitgangspunt bij het project is het hanteren van de 
menselijke maat en een goede communicatie met de betrokkenen. De 
voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer van het project 
handhaving buitenruimte ISG en bevat de behaalde resultaten tot en met 
augustus 2021. Het college heeft besloten om de voortgangsrapportage  vast te 
stellen en de raad middels een raadsbrief hieromtrent te informeren. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-213265 - 478816 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen leerlingenvervoer BBH 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: leerlingenvervoer 
bollenstreek/30-9-2021/BBH vast te stellen.  

Samenvatting Op 30 september is op Omroep West het artikel 'Leerlingenvervoer Bollenstreek 
laat veel te wensen over', zeggen bezorgde ouders' verschenen. BBH heeft 
hierover schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden zijn door het college 
vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-214098 - 478692 

Onderwerp Kapitaalstructuur Meerlanden 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. In te stemmen met de aanpassing van de herschikkingsovereenkomst 
en de samenwerkingsovereenkomst waar het betrekking heeft op de 



besluit kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV (Meerlanden). De aanpassing 
houdt verband met toetreding van nieuwe aandeelhouders een heeft 
betrekking op de volgende punten:  

a. Afstemming van het aantal aandelen op het aantal 
aansluitingen  (Evenredigheidsprincipe); 

b. Het gebruik van de intrinsieke waarde bij aan- en verkoop 
van aandelen; 

c. Eenmalige introductie van transitieaandelen bij drie 
gemeentelijke aandeelhouders en de daarbij gehanteerde 
maximale looptijd, afbouw en rente in het kader van de 
transitie, vanwege het historisch ontstane verschil in 
aandelen; 

d. Periodieke herijking (jaarlijkse aanpassing) van aandelen op 
basis van het Evenredigheidsprincipe; 

e. Toepassing van de desintegratieregeling op alle 
werkzaamheden/ opdrachten van Meerlanden; 

f. De (al bestaande) verplichting tot afname van 
afvalinzameling van huishoudelijke afvalstoffen en reiniging, 
met in achtneming van de bestaande uitzonderingen (welke 
uitzonderingen als dispensaties gelden). 

2. In te stemmen met de statutenwijziging van Meerlanden, die 
geagendeerd wordt voor de AVA van Meerlanden; 

3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel om 
3.628 aandelen in Meerlanden NV te kopen tegen een prijs van € 
199,37 per aandeel en hiervoor een totaalbedrag van € 723.307 
beschikbaar te stellen; 

4. Het verlenen van een volmacht aan medewerkers van Loyens en Loeff 
NV om de gemeente te vertegenwoordigen met betrekking tot het 
ondertekenen van de notariële akte voor verkrijging van de aandelen. 

5. De burgemeester verleend wethouder De Jong een volmacht de 
samenwerkingsovereenkomst en de herschikkingsovereenkomst 
namens de gemeente te ondertekenen. 

Samenvatting In december vindt de aandeelhoudersvergadering van de Meerlanden plaats. In 
deze vergadering wordt onder andere gesproken over de kapitaalstructuur van 
de Meerlanden. Met deze nieuwe kapitaalsstructuur blijft er een 
toekomstbestendig bedrijf, waarbinnen alle deelnemende gemeenten naar rato 
van het aantal aansluitingen aandeelhouder wordt van de Meerlanden. 
 
De gemeente Hillegom schaft in deze 3.628 aandelen aan in de Meerlanden, 
waarmee het belang wordt vergroot van 4,37% naar 6,89%. Hiermee is een 
bedrag gemoeid van € 723.307. Dit is een afspiegeling van het aantal 
aansluitingen van het totaal wat Meerlanden bedient € 723.307 in Hillegom ten 
opzichte van het totale werkgebied. 
 
Het college heeft besloten in te stemmen met de aanpassingen van de 
kapitaalstructuur van de Meerlanden en wijzigingen van de statuten. Ten 
gevolge hiervan legt het college het voorstel aan de raad voor om de financiële 
middelen ter beschikking te stellen om de benodigde aandelen te kunnen 
verwerven.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


