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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Afwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-242655 - 528459 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Hillegom van 29 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B en W Hillegom van 29 maart 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211936 - 523000 

Onderwerp Eenduidige Normatiek Single Information Audit ENSIA 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De BAG-BGT-BRO rapportage vast te stellen 
2. De WOZ rapportage vast te stellen 
3. De Letter of Represenation (LOR) gemeente Hillegom vast te stellen 
4. De Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet inclusief 

bijlage 1 en 2 vast te stellen 
5. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub g 

Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de 
Collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet inclusief 
bijlagen en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
openbaarmaking de tehnische bedrijfsvoering van de gemeente 
schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven zodra de technische 
inrichting en de aansluitingsnummers wijzigen, waardoor de informatie 
achterhaald is. 

Samenvatting Jaarlijks wordt de informatiebeveiliging van gemeente Hillegom op acht van haar 
informatiestelsels getoetst. Dat gebeurt met de Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit (ENSIA). In die audit speelt het college een belangrijke rol. Zij 
zijn immers verantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het doel van audit 
(ENSIA) is om het verantwoordingsproces zo effectief en efficiënt mogelijk in te 
richten. Dat stelsel is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
(BIO); het normenkader voor de overheid op het gebied van 
informatiebeveiliging. De inzichten uit de audit dragen hier direct aan bij. Zo 
organiseren we veilige uitwisseling van gemeentegegevens (zoals gegevens van 
onze inwoners, ondernemers en medewerkers). Zo houden we de gemeente 
Hillegom digitaal weerbaar en beschikbaar. Zo werken we aan het behoud van 
de integriteit en kwaliteit van data. Inhoudelijk voldoet de gemeente Hillegom 
aan alle gestelde eisen. Het college besluit om de toetsen op de 
informatiestelsels vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234238 - 511438 

Onderwerp Voordracht Hangkous Jeffrey Parmentier 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 



Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Hillegomse Hangkous toe te kennen aan de heer J. Parmentier op grond van 
artikel 3.1a van de Regeling Hillegomse Hangkous 

Samenvatting Vanuit vele kanten van de samenleving is er een verzoek gekomen om Jeffrey 
Parmentier een blijk van waardering te geven voor al zijn inzet gedurende het 
coronatijdperk. 
Als trompetist heeft hij veel muzikale lichtpuntjes gebracht bij o.a. ouderen in 
verzorgingstehuizen, zorginstellingen en zieken in Hillegom en omgeving. Zijn 
spel heeft vele mensen ontroerd. Hij heeft het initiatief genomen om met zijn 
muziek heel veel mensen binnen en buiten Hillegom op te vrolijken in de 
coronaperiode.  
Hij is zelfs voor al zijn inzet geeerd als Haarlemmer van het jaar. Daarnaast 
heeft ZKH Prinses Beatrix haar waardering uitgesproken voor zijn uitzonderlijke 
inzet.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-233718 - 520265 

Onderwerp Afzien eerste recht tot koop Sportlaan 1 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Af te zien van het eerste recht tot koop voor het pand aan de Sportlaan 1 te 
Hillegom.    

Samenvatting Bij brief van 25 januari 2022 heeft de bibliotheek Hillegom de gemeente op de 
hoogte gesteld van haar wens om het pand gelegen aan de Sportlaan 1 te 
Hillegom te verkopen. 
Dit pand is eigendom van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland (SBZK). 
Op het pand rust een recht tot eerste koop dat toekomt aan de gemeente 
Hillegom. Dit wil zeggen, dat wanneer SBZK voornemens is het pand, of een 
gedeelte ervan, te verkopen, zij verplicht is hetgeen zij wil gaan verkopen eerst 
aan de gemeente Hillegom te koop aan te bieden. De gemeente Hillegom is 
bereid onder voorwaarden afstand te doen van het recht van eerste koop en 
zodoende mee te werken aan het voornemen van de bibliotheek om het pand 
aan een derde partij te verkopen. 
 
Als gemeente staan we voor een aantal grote en belangrijke opgaven, onder 
andere ten aanzien van het thema ‘wonen’. Daarnaast vinden wij het belangrijk 
dat de toegankelijkheid van de bibliotheek voor de inwoners van Hillegom 
gewaarborgd blijft. Om die reden zijn wij uitsluitend onder voorwaarden bereid 
afstand te doen van ons recht op eerste koop. Deze voorwaarden zijn in de brief 
te lezen, welke als bijlage bij het voorstel is gevoegd. 
Het college besluit om af te zien van het eerste recht tot koop voor het pand aan 
de Sportlaan 1 te Hillegom.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241201 - 524287 

Onderwerp Brief aan het kabinet over woonzorgopgaven 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde brief aan het kabinet over de zorgen rondom de 
woonzorgopgaven vast te stellen. 
2. Dat de burgemeester op grond van ar. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder J. van Rijn voor het 
ondertekenen van de brief. 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten. 
 
 
 
  

Samenvatting In een gezamenlijke brief aan het kabinet uiten de gemeenten en de huisartsen 
in de Duin- en Bollenstreek en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid hun zorgen 
over de knelpunten rondom de woonzorgopgaven. Zij roepen het kabinet op de 
hoogste inzet te plegen op:  

 Het faciliteren van extra woningen voor ouderen en in het bijzonder het 
faciliteren van tussenwoonvormen tussen zelfstandig wonen en opname in 



een verpleeghuis, beschikbaar voor zowel lage als hoge inkomens, zodat 
gemeenten beter zijn toegerust om hun taak rondom het zelfstandig wonen 
van kwetsbare inwoners uit te voeren. 

 Het beschikbaar hebben van voldoende verpleegzorgcapaciteit. 
 De personele bezetting in de zorg, door onder andere het werken in de zorg 

aantrekkelijker te maken en te stimuleren. 
 Eenduidige of beter op elkaar aansluitende wetgeving en mogelijkheden 

voor domein overstijgende financiering. 
 Het maatschappelijke debat te voeren over de rol die ouderen zelf kunnen 

en moeten pakken in hun eigen keuzes over hoe zij willen wonen en leven. 

Het college besluit om de brief aan het kabinet over de zorgen rondom de 
woonzorgopgaven vast te stellen en portefeuillehouder J. van Rijn volmacht te 
verlenen voor het ondertekenen van de brief en het accorderen van eventueel 
nog opvolgende wijzigingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


