
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 28 september 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-21-171078 - 469263 

Onderwerp Stand van zaken 2021 regionaal-economische samenwerking 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Vast te stellen dat, in geval de overeenkomst exploitatiebijdragen governance 
met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek in 2022 niet wordt 
verlengd, een bedrag van maximaal €35.000,- aan de Stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek ter beschikking wordt gesteld, ten behoeve van het 
nakomen van (lopende) verplichtingen.   
2. De bijgevoegde raadsbrief over de voortzetting van de huidige regionaal-
economische samenwerking Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting Om de huidige economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek te 
kunnen voortzetten, zijn de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bezig 
met het opstellen van een economisch uitvoeringsagenda. Inmiddels zijn 
hiervoor vier gedeelde opgaven benoemd. Deze vier opgaven willen de colleges 
verdere uitwerken tot een regionale uitvoeringsagenda, dat goed aansluit op de 
integrale uitvoeringsprogramma’s van Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland. 
 Omdat deze twee programma’s nog volop in ontwikkeling zijn, is er ervoor 
gekozen om een jaar de tijd te nemen en zal ingezet worden op het verlengen 
van de samenwerking met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 
(hierna: Economic Board) voor diezelfde periode. De Economic Board kan de 
lopende projecten dan zorgvuldig afronden en namens de ‘triple helix’ inbreng 
leveren in het uitvoeringsprogramma. De vijf gemeenten zullen zich in de 
tussentijd tevens beraden op de meest effectieve samenwerkingsvorm na 2022. 
 Voor het voortzetten van de samenwerking na 2021 is een nieuwe 
exploitatieovereenkomst nodig. Hierover volgt in december nog een 
raadsvoorstel. 
 
In geval de samenwerking met de Stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek niet verlengd wordt aan het einde van dit jaar, moeten er er kosten 
gemaakt worden door de Economic Board, waarin na 1 januari niet is voorzien. 
Deze komen uiteindelijk ten laste van de deelnemende gemeenten.  
 
In het collegevoorstel wordt gevraagd om deze informatie door middel van de 
bijgevoegde raadsbrief aan de raad te sturen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211221 - 472396 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst dd. 14 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W dd. 14 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-211221 - 472389 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst dd. 21 september 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd. 21 september 2021 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209442 - 468418 

Onderwerp Ontwikkelingen omroep BO 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief ‘Ontwikkelingen omroep BO’ vast te stellen. 
2. Het tekort van € 377,-- incidenteel op te voeren voor de eerste tussentijdse 
rapportage 2022 en structureel voor de begroting 2023 en verder. 

Samenvatting Recent is besloten om het plan voor de federatieve samenwerking tussen 
Omroep BO en RTV Katwijk definitief te annuleren en beide omroepen 
zelfstandig verder te laten gaan. Hiertoe is besloten op verzoek van beide 
omroepbesturen. Omroep BO blijft daarmee de lokale omroep voor Hillegom, 
Lisse, Teylingen en Noordwijk. Het college heeft besloten de raadsbrief 
ontwikkeling omroep BO vast te stellen en het tekort van €  377,-- incidenteel 
op te voeren voor de 1e tussentijdse rapportage 2022 en structureel voor de 
begroting 2023 en verder. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211106 - 471056 

Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2021; 
2. Het Normenkader 2021 (bijlage 2 in rapportage) vast te stellen en ter 

kennisgeving aan de raad te sturen; 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt 

voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2021; 
2. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (bijlage 4 in de 
rapportage); 
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2e 
Bestuursrapportage 2021; 
4. Het positieve saldo van de 2e Bestuursrapportage 2021 van € 
251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; 
5. Begrotingswijziging 2021 R10 vast te stellen.  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 
2e Bestuursrapportage 2021 en legt deze voor aan de gemeenteraad van 
Hillegom. In de 2e Bestuursrapportage zijn opgenomen de financiële afwijkingen 
van het tweede deel van het jaar. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208440 - 470694 

Onderwerp Programmabegroting 2022-2025 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  



1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen; 
2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse 

uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2022 en de hieraan meerjarig 
verbonden budgetten voor kapitaalslasten vast te stellen; 

3. Het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien; 
4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023-2025; 
5. Begrotingswijziging nummer R01 van 2022 vast te stellen.  

Samenvatting Het raadsvoorstel, dat op donderdag 11 november 2021, wordt behandeld in de 
gemeenteraad, geeft de ontwikkeling van het geraamde begrotingssaldo 2022. 
De raad mandateert het college de geformuleerde beleidsuitgangspunten uit te 
voeren en mandateert het college voor de genoemde budgetten in de begroting 
2022. Daarnaast is er een financieel een doorkijk in de jaarschijven 2022-2024. 
De Programmabegroting 2022 heeft een overschot van € 260.000. Voorgesteld 
wordt om het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210387 - 469908 

Onderwerp Brief Hillegom over besluit AB begroting ISD 2022 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief “besluit AB begroting GR ISD Bollenstreek 2022” vast te 
stellen.  

Samenvatting Het algemeen bestuur van de ISD heeft op 28 juni 2021 de voorgestelde 
begroting 2022 ongewijzigd vastgesteld. De brief van de ISD geeft informatie 
over het besluit dat het algemeen bestuur heeft genomen op de zienswijzen die 
op de conceptbegroting ISD Bollenstreek 2022 zijn uitgebracht. De raadsbrief 
“besluit AB begroting GR ISD Bollenstreek 2022” is op 11 november 2021 
vastgesteld door de gemeenteraad van Hillegom. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105073 - 469202 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Savio-terrein Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Savio-terrein Hillegom. 
2. De planologische procedure voor het voorontwerp bestemmingsplan Savio-
terrein Hillegom te starten door het plan 6 weken ter inzage te leggen voor 
inspraak. 
3. De bijgevoegde raadsbrief over het voorontwerp bestemmingsplan Savio-
terrein Hillegom vast te stellen.  

Samenvatting Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de locatie van de 
voormalige Savioschool aan de Olympiaweg. Omdat er een grote vraag is naar 
seniorenappartementen zijn woningbouwcorporatie Stek en de gemeente 
overeengekomen dat hier maximaal 40 zelfstandige seniorenappartementen 
gerealiseerd mogen worden. Deze seniorenappartementen passen niet binnen 
het huidige bestemmingsplan 'Elsbroek'. Een nieuw bestemmingsplan is 
daarom noodzakelijk. Het bestemmingsplan Savio-terrein Hillegom voorziet hier 
in. Besloten wordt om in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 
Savio-terrein Hillegom en de planologische procedure te starten door het plan 
voor zes weken ter inzage te leggen voor inspraak.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209413 - 468085 

Onderwerp Jaarstukken 2020 Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek; 
2. De bijgevoegde raadsbrief over de jaarstukken 2020 van de Stichting 



Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen en te versturen aan de 
gemeenteraad. 

Samenvatting De stichting Greenport Duin- en Bollenstreek krijgt jaarlijks een bijdrage van de 
vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek voor de uitvoering van haar taken. 
Over de voortgang van de werkzaamheden wordt gerapporteerd aan de 
gemeenten. Zo ook over het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Deze 
jaarstukken passen binnen de afgesproken kaders. Besloten wordt om kennis te 
nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Stichting Greenport 
Duin- en Bollenstreek en de raadsbrief over de jaarstukken 2020 van de 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen en te versturen aan de 
gemeenteraad. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


