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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;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-259427 - 557897 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 27 juni 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 27 juni 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-201116 - 545440 

Onderwerp Vaststelling Uitwerkingsplan Elzenhof deelgebied B, Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de op het ontwerp uitwerkingsplan Elzenhof 
Deelgebied B, Hillegom met identificatienummer 
NL.IMRO.0534.UWPElzenhofB-ON01 ingebrachte zienswijze en in te 
stemmen met de beantwoording. 

2. Het uitwerkingsplan Elzenhof Deelgebied B, Hillegom met 
identificatienummer NL.IMRO.0534.UWPElzenhofB-VA01 gewijzigd 
vast te stellen ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan Elzenhof 
Deelgebied B, Hillegom.  

3. De bijgaande raadsbrief inzake het uitwerkingsplan Elzenhof 
Deelgebied B, Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente heeft een ontwerp uitwerkingsplan ontvangen van AM B.V. voor 35 
levensloopbestendige appartementen die verhuurd gaan worden aan ouderen of 
mensen met een zorgvraag (deelplan B). De oppervlakte van de appartementen 
ligt tussen de 57-82 m². Hiermee wordt invulling gegeven aan het 
Woonprogramma Hillegom 2020-2024 dat door de gemeenteraad is vastgesteld 
in juli 2020.  
 
Het college heeft besloten om kennis te nemen van de op het ontwerp 
uitwerkingsplan Elzenhof Deelgebied B, Hillegom met identificatienummer 
NL.IMRO.0534.UWPElzenhofB-ON01 ingebrachte zienswijze en de 
beantwoording op de ingebrachte zienswijze vast te stellen. Tevens besluit het 
college het uitwerkingsplan Elzenhof Deelgebied B, Hillegom met 
identificatienummer NL.IMRO.0534.UWPElzenhofB-VA01 gewijzigd vast te stellen 
ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan Elzenhof Deelgebied B, Hillegom.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-258018 - 555648 

Onderwerp Invulling en bijbehorende planning van bestuurlijke opdracht Evaluatie ISG 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de invulling en bijbehorende planning van de 
bestuurlijke opdracht Evaluatie ISG vast te stellen. 

Samenvatting Op 15 maart 2022 heeft het college ingestemd met de Bestuurlijke Opdracht 
Evaluatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 
(ISG) en is de raadsbrief inzake de Bestuurlijke Opdracht Evaluatie ISG 
vastgesteld. De raad is via deze raadsbrief geïnformeerd over de bestuurlijke 
opdracht Evaluatie ISG. In de brief is aangegeven dat de raad voor de zomer 
verder zou worden geïnformeerd over de invulling en bijbehorende planning van 
de bestuurlijke opdracht. Middels de raadsbrief 'Invulling en bijbehorende 
planning van bestuurlijke opdracht Evaluatie ISG' wordt daar invulling aan 
gegeven.  
Het college heeft besloten de raadsbrief vast te stellen en aan de raad ter 
informatie aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


