
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 30 maart 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-21-171159 - 408219 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 maart 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169270 - 407809 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over stopzetten Sport- en 
ontmoetingspark Zanderij 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over 
het stopzetten van het 'projectplan Sport- en Ontmoetingspark Zanderij' vast te 
stellen. 

Samenvatting Fractie GroenLinks heeft op 4 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld over het 
stopzetten van het 'projectplan Sport- en Ontmoetingspark Zanderij'. Dit naar 
aanleiding van de raadsbrief over dit onderwerp. Het college besluit om de 
beantwoording van de door GroenLinks ingediende vragen hierbij vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169099 - 401608 

Onderwerp Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis nemen van het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming 
over het jaar 2020; 
2. Het directieteam opdracht geven een actieplan op te (laten) stellen. 
  

Samenvatting De FG rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitgevoerde acties op het 
gebied van privacy en gerelateerde informatiebeveiligingsactie. In de bijlage het 
jaarverslag over 2020. In 2020 heeft de organisatie slechts een kleine 
vooruitgang geboekt om de AVG verder te implementeren in de organisatie, de 
systemen en de processen. Voorgesteld wordt het directieteam een actieplan (te 
laten) opstellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-168666 - 404709 

Onderwerp Overdracht vorderingen onrechtmatig handelen truckfabrikanten 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de akte van cessie vast te stellen waardoor de vorderingen van de gemeente ten 
aanzien van het onrechtmatig handelen van truckfabrikanten worden 
overgedragen aan Veiligheidsregio Hollands Midden. 
  

Samenvatting De Europese commissie heeft vastgesteld dat in de periode 1997 tot en met 
2011 kartelafspraken zijn gemaakt tussen truckfabrikanten, onder andere over 
de prijzen van vrachtwagens. In die periode heeft de gemeente Hillegom 1 
brandweervoertuig aangeschaft van één van deze fabrikanten. Dit 
brandweervoertuig is inmiddels overgedragen aan de Veiligheidsregio Hollands 
Midden. De gerelateerde economische schade over dit voertuig wil de 
Veiligheidsregio verhalen op de truckfabrikanten. Om dat te kunnen doen, moet 
de gemeente haar vorderingen, zoals het recht om schadevergoeding te kunnen 
eisen, overdragen aan de Veiligheidsregio. Deze overdracht wordt vastgelegd in 
een akte van cessie. Het college besluit de akte van cessie aan te gaan en de 
vorderingen van de gemeente ten aanzien van het onrechtmatig handelen van 
truckfabrikanten over te dragen aan de Veiligheidsregio. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169144 - 401677 

Onderwerp ENSIA-rapportages 2020 en collegeverklaring Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 De volgende rapportages over de basisregistraties vast te stellen: 
   a 'Verantwoordingsrapportage BAG 2020 Hillegom', de auditrapportage over 
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   b 'Verantwoordingsrapportage BGT 2020 Hillegom', de auditrapportage over 
de Basisregistratie Grootschalige Topografie, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   c 'Verantwoordingsrapportage BRO 2020 Hillegom', de auditrapportage over 
de Basisregistratie Ondergrond, op basis van de jaarlijkse ENSIA-zelfevaluatie. 
 
2 De 'Collegeverklaring Hillegom ENSIA 2020 DigiD en Suwinet', inclusief bijlage 
1 'DigiD - Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment' en 
bijlage 2 'Gebruik van Suwinet' vast te stellen en te ondertekenen. 

Samenvatting De gemeente legt jaarlijks, met behulp van de (verplicht) ingevulde ENSIA-
vragenlijst (Eenduidige Normatiek Single Information Audit), verantwoording af 
over de wijze waarop ze in het afgelopen jaar het gebruik en beheer van 
belangrijke (basis)registraties heeft georganiseerd. Over de uitvoering van taken 
rond de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie 
(BGT) en ondergrond (BRO) gebeurt dat aan de formeel toezichthouder: het 
directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW) van het Ministerie van 
BZK. Over het gebruik en de inzet van DigiD en SUWI (Structuur 
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) legt de gemeente verantwoording af 
aan de ministeries van BZK en SZW. Bij de verantwoording rond de 
basisregistraties wordt gebruik gemaakt van de ENSIA-rapportages, die op basis 
van de ingevulde vragenlijst zijn gegenereerd. Ook de verantwoording over de 
inzet van DigiD en Suwinet vindt in eerste instantie plaats op basis van de 
ENSIA-vragenlijst; daarnaast voert een externe partij een audit uit. Over de 
resultaten van de audit wordt een collegeverklaring opgesteld, die aan beide 
ministeries wordt aangeboden.  
 
Uit de rapportages van de basisregistraties komt naar voren dat eind 2020 de 
gemiddelde score voor de BAG uitkwam op 80% en voor de BGT op maar liefst 
97%. De BRO-activiteiten zijn per 1 maart 2020 voortvarend opgepakt door de 
nieuw geworven BRO-databeheerder. Waar we met deze basisregistratie 
ondergrond over 2019 nog slechts 25% scoorden, haalden we over het 
afgelopen jaar een score van 50%; daarbij is inmiddels ook de door de late start 
ontstane achterstand ruimschoots ingehaald. 
 
Uit de audit van DigiD en SUWI kwamen verbeterpunten naar voren. Rond de 
inzet van DigiD voldeed onze dienstenleverancier op 31 december niet volledig 
aan haar verplichtingen. De leverancier heeft inmiddels aanvullende 
maatregelen getroffen en daarmee het 'probleem' opgelost. Ten aanzien van 
Suwinet zijn verbeteringen mogelijk in de wijze waarop we controles van 
Suwinet-gebruikers uitvoeren. De situatie is met de medewerkers besproken en 
verbeteringen worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Uitkomsten van de 
DigiD- en Suwinet-audit zijn opgenomen in de collegeverklaring; deze wordt na 



ondertekening aan de ministeries van BZK en SZW aangeboden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168230 - 398738 

Onderwerp Heroverweging van de kruispuntinrichting op de Weerlaan ter hoogte van het 
IKC. 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De conclusies uit het rapport van Movares over te nemen en te kiezen voor 
een rotonde op de locatie Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan (Integraal Kind 
Centrum). 
2. De raad te informeren via de bijgevoegde raadsbrief 
  

Samenvatting Op basis van nieuw integraal onderzoek naar de oversteek Weerlaan ter hoogte 
van de Heemskerklaan en Vosselaan is geconcludeerd dat met het oog op 
snelheidsreductie en veiligheid voor langzaam verkeer een rotonde de beste 
oplossing biedt. Bij een rotonde hebben namelijk fietsers en voetgangers 
voorrang, bij andere kruispuntoplossingen heeft het autoverkeer voorrang. Een 
rotonde heeft een snelheidsremmend effect op het autoverkeer. Eerder 
onderzoek heeft voornamelijk de focus gelegd op het nieuwe Integraal Kind 
Centrum (IKC) in relatie tot het functioneren van het kruispunt. Daarbij is 
minder gekeken naar de omgeving, de oversteekbaarheid van de weg en de 
betekenis voor de weggebruiker gekeken.   
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163939 - 404758 

Onderwerp Coronamonitor 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. kennis te nemen van de Coronamonitor 2020; 
2. de uitkomsten van de Coronamonitor 2020 op te nemen in de jaarrekening 
2020 van Hillegom. 

Samenvatting Gemeenten hebben in de uitvoering van hun taken het afgelopen jaar te maken 
gehad met corona. Een deel van de kosten met betrekking tot corona zijn 
verantwoord bij HLTsamen en een ander deel is direct verantwoord bij de 
gemeente. Een voorbeeld van kosten bij HLTsamen zijn de aanvullende 
activiteiten rondom handhaving en toezicht. Kosten die bij de gemeente zijn 
gemaakt, is de compensatie leerlingen vervoer en de ondersteuning van 
verenigingen.  
 
In de Coronamonitor 2020 wordt een overzicht gegeven van de totale kosten die 
zijn gemaakt voor corona en hoe deze zich verhouden met de (specifieke) 
uitkeringen dit ter beschikking zijn gesteld van het Rijk aan de gemeenten.  
 
In de jaarrekening 2020 van Hillegom wordt bij de algemene dekkingsmiddelen 
een opsomming gegeven op de uitkeringen die via het gemeentefonds zijn 
toegekend. De uitkomsten van de Coronamonitor 2020 worden opgenomen in 
een separate bijlage van de jaarrekening.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164312 - 404871 

Onderwerp Verslag bestuurlijke maatregelen jaarwisseling 2020-2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2020 - 2021' vast te 
stellen. 

Samenvatting De samenwerking tussen de brandweer, politie, Meerlanden en de gemeente ter 
voorbereiding en tijdens de jaarwisseling is goed geweest. Er is veel tijd en 
energie in de voorbereiding gestoken en de hoeveelheid mensen die paraat 



stonden tijdens de jaarwisseling– en dat terwijl er niet alleen een lockdown was, 
maar ook een vuurwerkverbod. Ook dit jaar zijn er vernielingen gepleegd, veelal 
door gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk. Vaak wordt geconcludeerd dat de 
jaarwisseling ‘relatief rustig’ is verlopen. Deze conclusie valt ten opzichte van de 
vernielingen niet te rijmen met de feiten in vergelijking met een ander weekend 
van het jaar. Een zorgpunt blijft het gebruik van zwaar vuurwerk en de 
vernielingen die daarmee gepaard gaan. Iedere euro schade door vernielingen is 
er één te veel. Het college besluit de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, 
jaarwisseling 2020 - 2021' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


