
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 8 juni 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-21-178297 - 429900 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177409 - 427670 

Onderwerp Raadsbrief eindrapportage Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 op 
basisscholen in Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegde raadsbrief over de eindrapportage van Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2017 - 2020 op de basisscholen in Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting De afgelopen vier jaar (2017 - 2020) hebben de basisscholen in Hillegom 
gewerkt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De 
Cultuureducatiegroep heeft deze periode samen met de basisscholen 
geëvalueerd en een eindrapportage opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen en 
voortgang van cultuureducatie in het lesprogramma van de basisscholen in 
Hillegom. Alle basisscholen hebben deelgenomen aan het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit en daarnaast aan de proeftuin Verwonder om de 
Hoek. Binnen de ontwikkeltrajecten van cultuureducatie zijn er mooie stappen 
gezet. Tijdens de coronaperiode en de tijdelijke sluiting van de scholen hebben 
zij op meerdere manieren initiatief genomen om cultuuronderwijs toch vorm te 
kunnen geven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-139854 - 428940 

Onderwerp Instellen Bestemmingsreserve Stimulering Sociale Woningbouw 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. Een Reserve Stimulering Sociale Woningbouw te vormen. 
2. In deze bestemmingsreserve € 4.000.000 te storten vanuit de 

Algemene reserve. 
3. Hiertoe begrotingswijziging nummer R9 (bijlage 1) vast te stellen. 

Samenvatting In 2020 is door de raad het "Woonprogramma Hillegom 2020-2024 'Naar een 
duurzaam evenwicht' vastgesteld. Bij de vaststelling van het woonprogramma 



heeft de raad een motie aangenomen (Nr. Z-20-112072, bijlage 2) waarin het 
college wordt opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om het 
realiseren van sociale huurwoningen financieel te ondersteunen. Met bijgevoegd 
raadsvoorstel (bijlage 3) geeft het college uitvoering aan deze motie. In dat 
raadsvoorstel vraagt het college de raad om een Reserve Stimulering Sociale 
Woningbouw te vormen en hier door middel van een begrotingswijziging € 
4.000.000 in te storten vanuit de Algemene reserve.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161748 - 409927 

Onderwerp Instemming verlenging looptijd Manifest MVi tot 31 december 2021 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met het verlengen de looptijd van het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI) tot 31 december 2021. 

Samenvatting In december 2016 heeft de gemeente Hillegom het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen ondertekend. Met dit Manifest wordt inkoop als instrument 
gebruikt om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de belasting op 
mens en milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse 
grondstoffen. De looptijd van het manifest was tot en met 2020. Afgelopen jaar 
is het landelijke MVI-beleid geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam de roep om een 
vervolg te geven aan het Manifest MVI en deze verder te verbeteren. In 2021 
wordt met de bestuurlijke koepels in overleg gegaan om te komen tot 
vernieuwde bestuurlijke afspraken over maatschappelijk verantwoord inkopen. 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom voorgesteld 
om het Manifest met een jaar te verlengen. Het college heeft besloten om daar 
mee in te stemmen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177839 - 428365 

Onderwerp Brief project Land van Ons t.b.v. AB Holland Rijnland 30 juni. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De brief project Land van Ons vast te stellen en ter kennisname aan leden 
van het AB Holland Rijnland toe te zenden. 

Samenvatting Op 30 juni 2021 staat het Land van Ons als beslispunt op de agenda van het AB 
van Holland Rijnland. Voor dit project is zowel het proces als de inhoud niet in 
overeenstemming met de voorwaarden van Holland Rijnland. Met bijgevoegde 
brief wil het college van Hillegom samen met de andere vier colleges uit de 
Duin- en Bollenstreek de AB leden informeren over het gevolgde proces en de 
consequenties. Het college besluit de brief vast te stellen en ter kennisname aan 
leden van het AB Holland Rijnland toe te zenden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145455 - 425908 

Onderwerp 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven 
Kust-, Duin- en Bollenstreek vast te stellen onder voorbehoud van 
toestemming van de raad 

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

-  Het college toestemming te geven de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB), zoals verwoord in 
de brief van het Dagelijks Bestuur van de GR KDB van 1 juli 2020, vast te 
stellen. 



Samenvatting De intreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vraagt 
om aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, 
Duin- en Bollenstreek. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten de 1e 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en 
Bollstreek (GR KDB) vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de 
raad. Het college heeft de raad verzocht toestemming te geven voor de 
voorgenomen wijziging.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


