
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 7 juni 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. I. Dirven, 
loco-secretaris;Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-236296 - 515055 

Onderwerp (H) Aanwijzen vertegenwoordigers besturen gemeenschappelijke regelingen 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Burgemeester A. van Erk en wethouder A. de Jong als lid en 
wethouders M. Dijkshoorn en K. Hoekstra als plaatsvervangend lid van 
het bestuur van werkorganisatie HLTsamen aan te wijzen.  

2. Wethouder A. de Jong als lid en wethouder J. van Rijn als 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Cocensus aan te 
wijzen. 

3. Wethouder J. van Rijn en wethouder A. de Jong als lid en wethouder 
K. Hoekstra en wethouder M. Dijkshoorn als plaatsvervangend lid van 
het Algemeen Bestuur van Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek aan te wijzen. 

4. Wethouder J. van Rijn als lid en wethouder A. de Jong als 
plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Provalu Kust- Duin- 
en Bollenstreek aan te wijzen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 is het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Hillegom aan te wijzen voor 
de diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke 
regelingen HLTsamen, Provalu Kust- Duin- en Bollenstreek, Cocensus en ISD 
Bollenstreek is dat een bevoegdheid van het college. Voor de overige 
gemeenschappelijke regelingen waaraan Hillegom deelneemt, geldt dat de 
vertegenwoordigers worden aangewezen door de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-253300 - 547189 

Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-
Heemskerklaan, Hillegom" met de digitale identificatiecode 
NL.IMRO.0534.BPRotondeWeerlaan-vo01 vast te stellen. 

2. In te stemmen met het starten van het vooroverleg met de formele 
wettelijke vooroverlegpartners overeenkomstig artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het 
voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, 
Hillegom" vast te stellen. 

Samenvatting Op 31 maart 2021 heeft het college, op basis van het rapport 
"verkeersveiligheidsanalyse Weerlaan-Vosselaan-Heemskerklaan (feb 2021)", 
besloten dat er een rotonde gerealiseerd moet worden bij het Integraal 
KindCentrum Vossepark in Hillegom. De jaren daarvoor is al langere tijd 
onderzocht hoe het verkeer bij het IKC veiliger gemaakt kan worden. Het 
kruispunt Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan zal in de toekomst een stuk 
drukker worden. In de huidige situatie wordt de kruising hoofdzakelijk in de 
zomermaanden intensief gebruikt door fietsers en voetgangers voor een bezoek 
aan het zwembad (sportcentrum). Met de aanwezigheid van het IKC (Integraal 
Kind Centrum) wordt de kruising structureel door meer voetgangers en fietsers 
gebruikt. Op 21 september 2021 is door het college een inrichtingsplan voor de 
rotonde vastgesteld. Het realiseren van een rotonde op de betreffende locatie 



past echter niet binnen de bestemmingen van de geldende 
bestemmingsplannen. Daarom is een herziening op deze locatie noodzakelijk. 
Inmiddels is voor deze ontwikkeling een voorontwerpbestemmingsplan 
opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-
Heemskerklaan, Hillegom" voorziet in de realisatie van een rotonde. 
 
Besloten wordt om het voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-
Heemskerklaan" vast te stellen en hiervoor het wettelijke vooroverleg met de 
vooroverlegpartners te starten. Tevens is besloten om de raadscommissie te 
informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-244996 - 531428 

Onderwerp Voortgang Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het college kennis te laten nemen van de Voortgang 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022;  

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake Voortgang Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 vast te stellen. 

Samenvatting  
Uit deze voortgangsrapportage blijkt dat de gemeente Hillegom de afgelopen 
jaren veel heeft gedaan aan duurzame ontwikkelingen. Dat geldt zowel voor de 
beleidsontwikkeling voor diverse onderwerpen als voor de uitvoering van 
activiteiten die op inwoners en bedrijven gericht zijn. De gemeente laat zien dat 
werken aan een duurzame ontwikkeling goed mogelijk is, maar ook dat alles 
tegelijk aanpakken niet goed mogelijk is. Sommige onderwerpen uit het plan zijn 
daarom tot op heden onderbelicht gebleven. 
De voortgangsrapportage is een bron van inspiratie om de komende jaren op de 
ingeslagen weg door te gaan. 
Het college heeft kennis genomen van de Voortgang Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 en de raadsbrief vastgesteld.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241495 - 548167 

Onderwerp Voortgangsinformatiebrief Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek, 
versie 5, mei 2022. 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. De voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Bollenstreek versie 5, mei 2022, vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgangsinformatie over de 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek versie 5, mei 2022, vast te 
stellen. 

Samenvatting  
Begin 2022 is de stuurgroep, bestaande uit de Gedeputeerde verkeer en 
vervoer, het Dagelijks Bestuurslid mobiliteit van Holland Rijnland en de 
wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk, voortvarend aan de gang gegaan om te komen tot een onderbouwd 
voorstel voor een maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van en in de 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek verbetert. Er zijn zoekgebieden gedefinieerd, 
de indicatoren voor de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) zijn 
vastgesteld en er is een bureau gevonden dat binnen de beperkte beschikbare 
tijd een MKBA kan uitvoeren. 
Met een voortgangsinformatiebrief houden wij het college en de raad op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Besloten wordt om de voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen 
Noordelijke Bollensstreek versie 5, mei 2022, vast te stellen en ter informatie 
aan de raad door te sturen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-253824 - 548034 



Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B enW Hillegom van 31 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 31 mei 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


