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VOORWOORD
Wij gaan in deze raadsperiode bevorderen dat inwoners meer naar elkaar omzien. Daarmee
neemt de sociale cohesie toe en creëren we een (inclusieve) samenleving waarin op basis
van gelijkheid alle generaties naar vermogen mee kunnen doen en de mogelijkheden en
talenten van onze inwoners centraal staan.
In dit coalitieakkoord zijn waar mogelijk de opgaven voor de toekomst en de ambities
vertaald naar actiepunten waar wij ons de komende jaren samen met onze inwoners en
andere belanghebbenden graag voor willen inzetten.
Het de afgelopen raadsperiode ingezette (regionale) beleid zetten wij – waar mogelijk
versneld - door en wel zodanig dat ook nieuwe ontwikkelingen en initiatieven kunnen
worden ingepast. Een akkoord waarin helder staat beschreven waar wij in eerste instantie
mee aan de slag gaan.
Het Rijk heeft begin dit jaar met de gemeenten, provincies en waterschappen afspraken
gemaakt om een start te maken met het gezamenlijk pragmatisch aanpakken van een
aantal maatschappelijke opgaven. Deze maatschappelijke opgaven (op het gebied van
onder andere energietransitie, klimaat, wonen, bereikbaarheid, ondermijning en het sociaal
domein) spelen zich af zowel op lokaal als op regionaal en nationaal niveau. Oplossingen
van deze opgaven liggen vaak niet in het bereik van één overheidslaag maar spelen op
meerdere schaalniveaus.
Meer samenwerking op deze terreinen en daaraan gekoppeld ook meer bestuurlijke en
mogelijk ook ambtelijke inzet ligt daarom voor de hand in deze raadsperiode. Niet als doel
op zich maar om meer te bereiken voor de Hillegomse inwoners, bedrijven en instellingen.

Dit coalitieakkoord is ingedeeld naar thema’s (hoofdtaakvelden) die integraal en zichtbaar in
de (nieuwe) Programmabegroting zullen worden verwerkt. Dit biedt de mogelijkheid om de
actiepunten gedurende de komende raadsperiode te volgen, de voortgang te bewaken en
wanneer nodig met elkaar de richting en/of ambities bij te stellen.
Met elkaar staan we voor dezelfde (maatschappelijke) opgaven. Wij kiezen voor nuchtere
zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven aan te pakken. De opgaven voor de
toekomst zijn groot en soms ogenschijnlijk nog niet bestaand of een “ver van mijn bed”
probleem. Het leidend principe bij de aanpak van deze opgaven blijft voor ons
duurzaamheid in brede zin (sociaal, fysiek en economisch). Betrokkenheid van iedereen is
daarbij hard nodig. Dat vraagt zowel bestuurlijk als ambtelijk om een oplossingsgerichte,
meedenkende en flexibele houding. Wij staan voor een gemeente waar wordt gedacht en
gewerkt vanuit mogelijkheden.
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Voor de invoering van de verschillende programma's zal meer geld nodig zijn. Op dit
moment is wel bekend hoeveel extra geld onze gemeente voor de gezamenlijk aan te
pakken opgaven van het Rijk zal krijgen maar nog niet wat daar straks voor gedaan moet
worden. Naar verwachting zal dit in de loop van dit jaar duidelijk worden.
De financiële vertaling van dit coalitieakkoord bieden wij u daarom na de zomer aan bij de
behandeling van de Programmabegroting 2019. Voor actiepunten die niet zijn opgenomen in
onze vastgestelde Programmabegroting 2018 en waar wij dit jaar al mee starten, zal in de
komende Bestuursrapportage melding worden gedaan of een separaat raadsvoorstel worden
aangeboden.
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BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Hier wordt beschreven hoe Hillegom het democratisch proces organiseert, hoe de
samenwerking met andere overheden vorm krijgt, hoe de organisatie aansluit bij
maatschappelijke doelen en hoe de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is
georganiseerd.

Dienstverlening
Net als voorgaande jaren blijft het verbeteren van het persoonlijk contact met onze
inwoners, naast de digitalisering van de dienstverlening, een speerpunt. Dat vraagt om
klare taal en heldere regels. De kwaliteit van de dienstverlening zal verder vooral tot uiting
komen in het leveren van maatwerk, advisering vooraf en samenwerken met de omgeving:
inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en belangenorganisaties.
Inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld staan midden in de
informatiesamenleving en hebben hoge verwachtingen van de gemeentelijke
dienstverlening en de manier waarop gemeenten functioneren. Of het nu gaat om werk en
zorg of om veiligheid en leefbaarheid. Juist de ‘digitale’ overheid kan de ambitie van
integraliteit, nabijheid en maatwerk helpen verwezenlijken om daarmee de opgaven vanuit
de decentralisaties of de Omgevingswet helpen te realiseren. Indien nodig zorgen wij dan
ook voor digitale ondersteuning aan de mensen die dit nodig hebben. Het is zaak om oog te
hebben voor zowel de kansen als de bedreigingen die digitalisering de gemeente biedt.
Informatisering en digitalisering van gegevens moet voor iedereen tot gemak (digitale
dienstverlening) en transparantie leiden (meer overheidsinformatie wordt digitaal
ontsloten). Het geeft de gemeente door analyse van diverse data meer inzicht en
mogelijkheden om de schaarse middelen gericht en effectief in te zetten.
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Participatie
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Onlangs heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek naar de stand van zaken omtrent
burger– en overheidsparticipatie uitgevoerd. In grove lijnen kan hieruit worden
geconcludeerd dat het besef en de noodzaak van participeren wordt onderkend, dat er
mooie successen op het vlak participatie behaald zijn maar dat taken en rollen soms nog
onduidelijk zijn.
Wij staan open voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers als het
bijdraagt aan het versterken van de leefomgeving en sociale cohesie. Dit vraagt wel om
duidelijke afspraken en communicatie over de rollen en verantwoordelijkheden in het
participatieproces. Het verder doorontwikkelen van burger- en overheidsparticipatie staat op
onze agenda en wij gaan het gesprek aan om meer duiding en invulling te geven aan
participatie door het opstellen van proceskaders. Nadrukkelijker zal worden aangegeven wat
het doel van de participatie is, wie er betrokken wordt, wat er met de inbreng gedaan zal
worden en hoe de uiteindelijke besluitvorming eruit zal zien. De gemeenteraad komt
daarmee in de positie om vooraf kaders te stellen of zelf een rol in het proces op zich te
nemen. Zo kan duidelijker aan iedereen gecommuniceerd worden wat de bedoeling is.

Versterken van de wijk
Wij hebben de ambitie om onder andere meer groen in de wijken en toekomstbestendig
wonen te realiseren maar ook om bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan of
gevoelens van onveiligheid te verminderen of weg te nemen.
Veel van bovengenoemde ambities zijn naar onze mening samen te bundelen in een
integrale wijk- of gebiedsaanpak. In een wijk of gebied ligt de potentie om samen met onze
inwoners en andere organisaties tot concrete uitvoering te komen en fysieke ingrepen hand
in hand te laten gaan met het versterken van de sociale structuur.
Wij starten hiervoor zo spoedig mogelijk een pilot. De door bewoners ervaren problemen en
gewenste oplossingen zijn daarbij het uitgangspunt.

Communicatie
Wij zullen proactief blijven communiceren. Gezien de diversiteit van communicatiekanalen
en de relatie met participatie en dienstverlening werken we dit uit in een
communicatiebeleidsplan. Daarbij gebruiken we de diverse kanalen, met name sociale
media, om te signaleren wat er leeft. Ook de raad zal worden gevraagd hoe ze over haar rol
in het kader van participatie wil communiceren.

Regionale samenwerking
Veel ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Wij hebben de overtuiging dat
samenwerking met onze regiogemeenten de enige mogelijkheid is om een kwalitatief en
kwantitatief goed antwoord te vinden op onder andere de decentralisaties in het sociaal
domein, de financiële vooruitzichten en de strategische opgaven bij onder meer economie,
ruimtelijke ordening en infrastructuur.

Verbonden partijen
De werkorganisatie HLTsamen is het eerste jaar goed van start gegaan. Er wordt verder
gewerkt aan het op orde brengen van de basis (kosten en kwetsbaarheid), de beoogde
kwaliteitsslag en het verder brengen van het verbeteren van onze strategische positie.
De nota ‘verbonden partijen’ gaan we verder uitwerken met de raad waardoor we de
bestuurlijke inbreng verder kunnen verstevigen en via deze weg zelf een bijdrage kunnen
leveren aan de behoefte om meer grip te hebben op de verbonden partijen om uiteindelijk
een betere kwaliteit met elkaar te bereiken.
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Hillegom heeft een unieke ligging tussen de Noord- en Zuidvleugel in de Randstad. Dit biedt
meer kansen dan we momenteel benutten. Wij gaan de komende periode de mogelijkheden
en kansen van regionale afstemming en samenwerking beter in beeld brengen.
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Interbestuurlijk Programma (IBP)
Door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn afspraken gemaakt om een
aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de komende periode gezamenlijk op te
pakken (zie bijlage). Ook wij zullen hier onze bijdrage aan leveren.

Actiepunten
-

De gemeente is dichtbij: servicegericht, digitaal, op afspraak en zo nodig aan huis
Digitale mogelijkheden benutten t.b.v. verbetering dienstverlening
Data-analyse vaker inzetten bij het opstellen en uitvoeren van beleid
Communicatiebeleidsplan actualiseren
Pilot ‘Versterken van de wijk’ starten
Werkorganisatie HLTsamen in 2019 evalueren
Met omliggende gemeenten intensiever samenwerken
Overheids- en burgerparticipatie uitwerken

Raakvlakken
-

Participatie, communicatie en een goede dienstverlening komt bij elk programma tot
uiting
Vraagstukken omtrent privacy, informatieveiligheid, transparantie en eigenaarschap
van data

Financiën
De afgelopen raadsperiode is een degelijk en transparant financieel beleid gevoerd.
Dat willen wij voortzetten. Structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten.
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Het beleid om de (indirect via de nutsbedrijven aan onze inwoners geheven)
precariobelasting in een periode van 5 jaar (start in 2018) geleidelijk over te hevelen naar
de Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt voortgezet. De totale (gemiddelde) woonlasten
per huishouden stijgen in de komende 5 jaar hierdoor niet (van indirecte heffing aan
nutsbedrijven naar directe heffing van gemeente).
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De tarieven voor de OZB worden daarnaast in de komende periode enkel verhoogd met het
jaarlijkse inflatiepercentage. Voor wat betreft de tarieven voor de riool- en
afvalstoffenheffing en die voor leges, houden wij vast aan het uitgangspunt dat deze in
principe 100% kostendekkend moeten zijn. Wij heffen geen hondenbelasting,
parkeerbelasting en toeristenbelasting.
Het huidige kwijtscheldingsbeleid zetten wij eveneens voort. Mocht er in de toekomst
bezuinigd moeten worden, dan rust er op geen enkel programma een absoluut taboe. De
(financieel) meest kwetsbare inwoners in onze gemeente worden in die opgave dan wel
ontzien.

Bij de decentralisaties in het sociaal domein blijven wij onverkort het principe “rijksbudget =
werkbudget” hanteren. In de praktijk is inmiddels gebleken dat dit momenteel niet
houdbaar is. Om die reden gaan wij de meeruitgaven in relatie tot de inkomsten die wij
hiervoor van het Rijk ontvangen ingaande het jaar 2019 structureel opnemen in onze
gemeentebegroting. Dit laat onverlet dat wij blijven inzetten op de zogeheten
sturingsagenda Jeugd en de transformatieagenda WMO om deze uitgaven te verminderen.
Begin dit jaar zijn er door het huidige kabinet, gemeenten, provincies en waterschappen
startafspraken gemaakt om gezamenlijk een aantal maatschappelijke opgaven aan te
pakken. Hiervoor zullen de gemeenten extra accres ontvangen. Voor zover wij nu kunnen
nagaan zal dit leiden tot een meerjarig begrotingsoverschot voor onze gemeente. Deze
overschotten zetten wij de komende jaren in om uitvoering te geven aan het
Interbestuurlijk Programma (IBP) en voor het intensiveren en versnellen van de diverse
programma’s en projecten.

Actiepunten
-

Gelijkblijvende (woon)lasten voor onze inwoners
Huidig financieel beleid voortzetten
In programmabegroting meeruitgaven decentralisaties structureel opnemen

Raakvlakken
Financiën heeft met alle programma’s raakvlakken
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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Inwoners van Hillegom hebben vaker dan in omliggende gemeenten een gevoel van
onveiligheid. Dat komt niet overeen met de gunstige veiligheidscijfers1 van Hillegom. We
zien een dalende lijn in het aantal geregistreerde misdrijven (11% in 2017). De
veiligheidsbeleving volgt deze trend (nog) niet.
De waarschijnlijke verklaring is dat dit komt door de jongerenproblematiek. Inwoners van
Hillegom voelen zich vooral onveilig op plekken waar jongeren rondhangen (40%), gevolgd
door uitgaansgelegenheden (20%) en bij het treinstation (19%).
Onze doelstelling is een veilige woon en leefomgeving in Hillegom en de zorg voor veiligheid
van onze inwoners.
Vanuit het Regionaal Samenwerkingsverband integrale veiligheid zijn de volgende
prioriteiten vastgesteld; High impact crimes, ondermijning, cybercrime, personen met
verward gedrag, terrorisme, extremisme en radicalisering.
Opvallend is de toegenomen complexiteit van misdrijven en de zogeheten
multiproblematiek, met name op het snijvlak van veiligheid en zorg. De steeds complexere
opgaven en de samenhang van het veiligheidsterrein met andere beleidsterreinen dwingt
ons om veiligheidsthema’s meer integraal te benaderen, afstemming te zoeken en
samenwerking te zoeken tussen zorg en veiligheid. Hier zijn duidelijke afspraken over
regievoering voor noodzakelijk.
Ook de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit komt steeds nadrukkelijker
op de bestuurlijke agenda. Bij ondermijning raken boven- en onderwereld steeds meer met
elkaar verstrengeld. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) legt een nadrukkelijk focus op de
weerbaarheid tegen de ondermijning van de democratische rechtsorde. Samen met de
gemeenten Lisse en Teylingen wordt een project opgestart gericht op de aanpak van
ondermijning.
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De aanpak van de jeugdoverlast in Hillegom door middel van een Zorg- en Veiligheidstafel
heeft het afgelopen jaar goed gewerkt. Kern van deze aanpak is dat de gemeente de
(proces)regie heeft gepakt om de domeinen Zorg en Veiligheid met elkaar te verbinden en
samen met de ketenpartners te komen tot een integrale aanpak van de overlastgevende
jongeren. Aan deze tafel deelden zorg- en veiligheidspartners informatie en zorgen over
deze jongeren om samen te komen tot een sluitende, effectieve integrale aanpak van de
jongeren (en zo ook de jeugdgroep).
De evaluatie van deze aanpak heeft diverse aanbevelingen opgeleverd. Met name het
herijken van de rol van jongerencentrum Solution en het toepassen van vroegsignalering in
het onderwijs worden opgepakt.
De mogelijkheid om deze werkwijze op andere terreinen naast openbare orde en veiligheid
toe te passen verdient aanbeveling. Immers samenwerken aan veiligheid met inwoners,
ondernemers, maatschappelijke partners en veiligheidspartners is essentieel. Het stimuleren
en begeleiden van samenwerkingsverbanden zien wij als een gemeentelijke taak.

1
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Bestuurlijke 12-maandenrapportage 2017, Politie Eenheid Den Haag

Actiepunten
-

Veiligheidsmonitor 2018 opstellen en met gebruik van het Burgerpanel en Waar staat
je gemeenten, verifiëren of cijfers en “veiligheidsbeleving” met elkaar overeenkomen
Integriteit onder de aandacht blijven brengen bij het ambtelijk apparaat en de
gemeenteraad
Mobiel cameratoezicht inzetten op plekken waar iets speelt in de openbare ruimte in
de vorm van inbraak/diefstal/overlast
Meer toezicht en handhaving en meer capaciteit op het gebied van veiligheid en
openbare orde met het oog op de nieuwe wettelijke taken en ambities
Project ondermijning starten
Buurtbemiddeling als instrument invoeren om overlast in buurten gezamenlijk op te
lossen
Heldere regievoering tussen domeinen Zorg en Veiligheid

Raakvlakken

-

-

Vanwege de steeds groter wordende groep kwetsbare mensen in de maatschappij en
multi-problematiek situaties is de integrale benadering met name relevant tussen de
traditionele veiligheidscoördinator en het sociale domein
Mogelijke verandering van toezicht en handhavingstaken en juridische procedures
vanwege bestuurlijke maatregelen en rechtszaken op het gebied van de
Omgevingswet
Aandacht voor het delen van informatieposities en de bescherming van informatie en
data
Een goed ingerichte openbare ruimte vergroot (het gevoel van) veiligheid bij
inwoners en versterkt de sociale cohesie
Duurzaamheid
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VERKEER EN VERVOER
We optimaliseren de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hillegom.
De besluitvorming en de inpassing van het definitieve tracé van de Duinpolderweg heeft een
grote impact op de mobiliteit in en rond Hillegom. Bereikbaarheid en mobiliteit aan de
noord- en zuidkant van Hillegom is essentieel voor de goede en aantrekkelijke leefomgeving
van Hillegom. Alleen dan hoeft het doorgaande verkeer zich niet meer door het centrum te
bewegen.
Voor fietsers ontbreken enkele kortsluitende rechtstreekse verbindingen. Op sommige
routes ontbreken nog vrij liggende fietspaden. De oost-west structuur is (ook voor de
recreatieve) fietsers onvoldoende.
In het noordelijk deel van de regio Duin- en Bollenstreek is het busnetwerk grofmazig.
Hierdoor zijn niet alle kernen (direct) met elkaar verbonden en zijn verbindingen buiten de
regio onvoldoende. Met name de oost-west gerelateerde verbindingen worden gemist. Op
structureel niveau ontbreekt het aan een goede hoogwaardige oost-west verbinding voor
openbaar vervoer om echt concurrentie te kunnen bieden voor de auto.
Bovenstaande aandachtspunten nemen wij mee bij de actualisatie van het HVVP
(Hillegomse Verkeer- en Vervoersplan).

Actiepunten
-

-
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-

Realisatie van het voorlopige voorkeurstracé Duinpolderweg van de provincies
voorkomen en blijven inzetten op de zogeheten “middenvariant” tot de N208 als
tracé voor de Noordelijke ontsluiting Greenport
Verbinding voor langzaam verkeer tussen het centrum en het sportpark en Fioretti
college verbeteren
Het Hillegomse Verkeer- en Vervoersplan actualiseren
Verkeersonveilige situaties actief aanpakken
Extra laadpunten creëren om elektrisch rijden te stimuleren
Inzet plegen om te komen tot een rechtstreekse vervoersverbinding naar het
Spaarneziekenhuis
Rechtsaf strook op kruising Leidsestraat/Olympiaweg aanleggen
Wegverbinding tussen de Vincent van Goghsingel en Garbialaan aanleggen
Rotonde Olympiaweg/Ringoevers aanleggen
Fietsbruggetje van Oosteinderlaan naar Bethlehemlaan aanleggen
Meerlaan tussen rotonde en brug over de Ringvaart herinrichten
Nieuweweg herinrichten
Een veilige fietsverbinding van het Wilhelminapark naar ’t Zand onderzoeken

Raakvlakken
-

Inrichting openbare ruimte
Fysieke leefomgeving
Omgevingsvisie
Duurzaamheid

ECONOMIE
Centrumontwikkeling
Wij willen onverminderd doorgaan met het investeren in de verblijfskwaliteit van ons
centrum om de levendigheid en aantrekkelijkheid te verbeteren. De kaders hiervoor liggen
vast in de eerder vastgestelde centrumplannen. De herinrichting van de openbare ruimte in
het middengedeelte van de Hoofdstraat gaan we in 2019 uitvoeren.

Regionale economie
In het Interbestuurlijke Programma wordt gesproken over de regionale economie als
versneller met als ambitie de regionale economische structuur te versterken. De
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek sluit hier naadloos op aan.
Zowel vanuit het Rijk, als regionaal en zelfs internationaal bestaan er diverse programma’s
die zich richten op het stimuleren van economie en innovatie. Lokale en regionale
economische ontwikkeling gaan hand in hand. De regionaal economische samenwerking,
vormgegeven via de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, biedt kansen voor lokale
initiatieven. De Economic Board kan daarbij een platform zijn voor lokale economische
initiatieven die bijdragen aan de regionale economie en andersom.
Wij spreken ons positief uit over het faciliteren van innovatieve initiatieven vanuit het
bedrijfsleven en voor het verbeteren van het vestigingsklimaat in Hillegom voor duurzame
bedrijven.
De agrarische sector blijft van groot belang voor de streek. De sector moet zich kunnen
blijven ontwikkelen om de streek open en bloeiend te houden. We koesteren onze cultuur
en maken ons hard voor het behoud hiervan. Samen met de bloembollensector bekijken we
hoe het bollentoerisme verder versterkt kan worden.

De komende jaren zet de krimp in het aantal bedrijven in de bollensector door. Dat
betekent verdergaande schaalvergroting en specialisatie binnen de sector, met aandacht
voor duurzaam bodembeheer. Deze ontwikkelingen leggen een nog grotere druk op het
ruimte gebruik in de streek. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij levert een bijdrage
aan het optimaal inrichten van de beschikbare ruimte in de streek door verrommeling tegen
te gaan en herstructurering te bevorderen. “Versnelling van de GOM” is als project binnen
de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek opgenomen.
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GOM
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Bedrijventerreinen
In regionaal verband wordt momenteel een kwalitatieve analyse / behoefte raming
bedrijventreinen uitgevoerd. Hieruit zal op basis van diverse data meer inzicht komen over
de behoefte en wensen in de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio.
Op basis hiervan zullen we het lokale beleid verder afstemmen op de toekomst, waarbij
transformatie naar een gecombineerd Woon- Werkgebied niet op voorhand wordt
uitgesloten.

Actiepunten
-

Lokale initiatieven waar mogelijk aangehaakt krijgen bij de regionale samenwerking
om zo de effecten voor Hillegom te maximaliseren (en andersom)
Subsidiemogelijkheden onderzoeken
De ontwikkeling van de huidige bedrijventerreinen in Hillegom verder uitwerken op
basis van de regionale analyse bedrijventerreinen
Samenwerking gemeente en Hillegom Marketing intensiveren om toerisme en
recreatie te stimuleren
De herinrichting van de openbare ruimte in het middengedeelte van de Hoofdstraat
in 2019 uitvoeren
Waar mogelijk centrumplannen (HD-plein Zuid) versnellen

Raakvlakken
-
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Onderwijs en onderzoek binnen de bloembollensector
Dienstverlening
Omgevingsvisie
Duurzaamheid

SOCIAAL DOMEIN
Inclusieve samenleving
De inclusieve samenleving is een wettelijke taak en gaat om het meedoen van elk individu
in de samenleving, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten en
beperkingen. Meedoen gaat over vele thema’s en terreinen zoals arbeid, onderwijs, wonen,
verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan.
We streven in Hillegom naar een inclusieve samenleving waarin iedereen op voet van
gelijkwaardigheid mee kan doen en de mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze
inwoners centraal staan. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties willen we inhoud geven aan die inclusieve samenleving.
Ongewijzigd beleid en minder inkomsten vragen om innovatie en creatieve oplossingen om
de voorliggende opgaven te kunnen blijven uitvoeren. Innoveren, experimenteren,
transformeren en zoeken naar samenwerkingspartners met medeoverheden en sectorale
partners is noodzakelijk.
We onderschrijven ook hier de speerpunten zoals omschreven in het Interbestuurlijk
Programma en reserveren ruimte om hier nadere invulling aan te geven.

Decentralisaties
Voor sociale ondersteuning zijn gemeenten nu eerste aanspreekpunt. Ons uitgangspunt is;
doen wat nodig is, met oog voor de specifieke situatie en wat mensen zelf kunnen.
Uitvoering van deze taken lopen voornamelijk via Holland Rijnland of in Duin– en
Bollenstreek verband (ISD/SPW).

Clustering van organisaties, zoals bij de realisatie van het dienstencentrum Elsbroek, is de
sleutel tot ontschotting en stimuleert samenwerking en verbinding. Zorg en welzijn
organiseren we zoveel mogelijk op buurt- en wijkniveau. We onderzoeken de mogelijkheid
tot verdieping en verbreding van ontschotting door bijvoorbeeld ook het Lokaal Loket op
deze locatie te vestigen, net als de toegang tot jeugdzorg. Eén duidelijke plek voor zorg.
Verbinden door letterlijk bij elkaar te zetten en alle aspecten van de klantvraag bij elkaar te
brengen om tot een optimale oplossing te komen.
We onderzoeken of het versterken van de sociale cohesie in de wijk kan bijdragen aan het
bereiken van doelgroepen die elkaar nog kunnen helpen en nemen dit mee bij de evaluatie
van de transformatieagenda.
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Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het
werk krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog
kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De inzet en doorontwikkeling
van het Servicepunt Werk vinden wij belangrijk en zullen wij monitoren.
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Wonen, zorg en welzijn
We onderzoeken, promoten en faciliteren nieuwe woonvormen die zelfstandig wonen
koppelen aan een beperkte mate van zorg en welzijn.
Ter bestrijding van eenzaamheid stellen wij een budget beschikbaar in de vorm van een
subsidie voor initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid. We gaan hierover met partners
in gesprek en stimuleren daarnaast burgers tot initiatieven "in de wijk".
In de wijken is er ruimte voor ontmoeting, een passend aanbod van activiteiten en hulp bij
zorgvragen. Buurthuizen/kamers kunnen hier een rol bij spelen. We benaderen hiervoor
actief diverse organisaties om als partner en regisseur op te treden.

Jeugd
Samen met onze partners (onder andere huisartsen, het onderwijs, de
kinderopvangorganisatie en het Jeugd- en Gezinsteam) streven wij er naar om vroegtijdiger
te signaleren of jeugdigen hulp nodig hebben. We inventariseren en analyseren de lokale
vraag naar jeugdhulp zodat we vroegtijdig beeld hebben van wat er speelt en mogelijk al
preventief kunnen handelen. Wij kijken daarbij of het zorgaanbod en de voorzieningen
aansluiten bij de vraag. Daarom is het noodzakelijk dat geïnventariseerd wordt hoe het
aanbod en de voorzieningen er nu uitzien.
Er zal ingezet worden op verbinding tussen partijen in het jeugdlandschap. Het is belangrijk
dat zij actief en gezamenlijk optrekken om zo de juiste ondersteuning aan de jeugd te
bieden. Dit vraagt een regisserende houding van de gemeente. Ook de verbinding tussen
(jeugd)zorg en veiligheid blijft de aandacht houden. Zowel bij de partners als binnen de
HLT-organisatie. De aanbeveling uit de evaluatie van het project Jeugd om de "Zorg- en
veiligheidstafel" te laten bestaan wordt opgevolgd.
We onderzoeken of jeugdhulp anders en wellicht op een ander (kleinschaliger) niveau
georganiseerd kan worden dan het huidige Holland Rijnland niveau. Dichterbij voor de
inwoners van Hillegom en specifieker gericht op de problematiek van de kleinere dorpen.
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Jongerenwerk
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Het is belangrijk dat jongerenwerkers zichtbaar zijn op straat en in contact staan met de
jongeren zodat de gemeente weet wat er speelt. Ze organiseren activiteiten die de
jongeren aanspreken. We continueren de lijn die in 2017 is ingezet met het jongerenwerk
en onderzoeken of deze opdracht past bij de huidige omvang van de ingekochte
dienstverlening van Welzijnskwartier.
Jongerencentrum Solution wordt een plek waar alle jeugd, jong en oud, zich thuis voelt. Er
wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de evaluatie van het project Jeugd ten
aanzien van Solution. De jongeren, de buurt en betrokken ketenpartners worden hierbij
betrokken. Tevens wordt bekeken welke andere organisaties gebruik kunnen maken van het
pand.
We zetten het Jeugdpanel actief in en vragen de jongeren bij diverse ontwikkelingen hun
mening te geven.

Actiepunten
-

Vanuit de diverse betrokken beleidsvelden meer samenhangende verantwoording en
monitoring
Samenwerking faciliteren om maatwerk te kunnen bieden (klantvraag centraal)
Budget beschikbaar stellen in de vorm van een subsidie voor initiatieven ter
bestrijding van eenzaamheid
Ontwikkelingen volgen op het gebied van jeugdhulp bij Alphen a/d/ Rijn en Kaag en
Braassem.
Voortzetting activiteiten jongerenwerk
De tarieven en functioneren van de regiotaxi onderzoeken
Plannen voor het jongerencentrum Solution doorzetten en blijven inzetten van jeugden jongerenwerkers op straat
Initiatief in de wijk Patrimonium om van het bestaande speeltuingebouw een
buurthuis te maken uitwerken
Aanbevelingen project Jeugd (vroeg signalering) invulling geven

Raakvlakken
Onderwijs, bouwen, wonen en buitenruimte
Openbare orde en veiligheid
Duurzaamheid

Samen meer bereiken | 2018-2022

-

14

ONDERWIJS
De gemeentelijke wettelijke taak is formeel beperkt tot het zorgen voor huisvesting van
onderwijs, vervoer van leerlingen en het voeren van regie op de leerplicht.
De (mede)verantwoordelijkheid voor de aansluiting onderwijs-jeugdhulp (vroegsignalering),
onderwijs-arbeidsmarkt en aandacht voor jongeren in kwetsbare situaties vloeit voort uit
verschillende wetgevingen en vraagt ook hier weer een bredere, integrale benadering en
werkwijze waarbij onze rol als gemeente met name wordt gekenmerkt door het maken van
verbinding tussen de verschillende partijen zoals bijvoorbeeld het geval is bij onderwijs werktrajecten.
Een eerste signaalfunctie begint mogelijk al bij de kinderopvang en de voor- en
vroegschoolse voorzieningen. De komende periode willen we een beter beeld krijgen van de
kinderen met een mogelijke (ontwikkelings)achterstand zodat we het beleid kunnen
aanpassen en dat zo vroeg mogelijk deze achterstand kan worden verholpen.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (inclusief Jeugd- en Gezinsteam) speelt hier een
belangrijke rol bij. Wij onderzoeken of en hoe die rol verder kan worden versterkt.
Wij gaan ons inzetten om het taboe te doorbreken omtrent laaggeletterdheid en/of moeite
met het bijhouden van de vergaande digitalisering in de maatschappij en gaan bekijken hoe
wij deze doelgroep beter in beeld kunnen krijgen. De weg naar ondersteuning en hulp
maken wij beter zichtbaar. Tevens stimuleren wij taalinitiatieven voor inwoners voor wie
Nederlands de tweede taal is.
We hebben een taak om te zorgen voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting
(inclusief gymvoorziening), waarbij we de kansen benutten vanuit de brede school/Integraal
Kind Centra gedachten.
De normbedragen voor onderwijshuisvesting sluiten al langere tijd niet aan bij de
bouwprijzen. Dit komt mede door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en
klimaatbestendigheid. Dit onderdeel heeft nadrukkelijk onze aandacht bij de komende
nieuwbouwprojecten om ervoor te zorgen dat de schoolgebouwen zijn voorbereid op de
toekomst.
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Concreet gaan we door met het uitwerken van de nieuwbouwplannen voor de fusieschool
Jozefschool en Leerwinkel en het opstarten van de versnelde nieuwbouw voor basisschool
De Giraf.
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Actiepunten
-

-

Nieuwbouw Jozefschool/Leerwinkel
Nieuwbouw voor basisschool De Giraf
Gymzalen aan de Mesdaglaan en de Guido Gezellelaan worden vervangen indien
noodzakelijk vanuit de capaciteitsvraag t.b.v. bewegingsonderwijs. Dit staat niet los
van multifunctionaliteit en versterken van de wijk
Samenwerking CJG en kinderopvang/onderwijs onderzoeken en mogelijk bevorderen
Voor- en vroegschoolse voorzieningen evalueren en mogelijk aanpassen/
optimaliseren
Aanpak laaggeletterdheid intensiveren

Raakvlakken

-

Economie in verband met de aansluiting onderwijs – bedrijfsleven, maar ook in
verband met de mogelijke versterkende werking tussen onderwijs – innovatie en het
bedrijfsleven
Duurzaamheid
Openbare orde en veiligheid
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SPORT, GEZONDHEID, KUNST EN CULTUUR
Gezondheid
Gezondheid wordt niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het
vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
Denk bij gezondheid aan alle beleidsterreinen en op alle beleidsterreinen aan gezondheid.
Volgens deze gedachte gaan wij om met gezondheid. Dit komt onder andere tot uiting in het
stimuleren van een gezonde leefstijl door sport, bewegen en aandacht voor gezondheid.
Hillegom daagt uit tot bewegen: veilige wandel- en fietsroutes, ommetjes door de wijk en
het groen, speelgelegenheid en fitpleinen in elke wijk.
De recent vastgestelde nota Volksgezondheid gaat uit van het begrip “positieve
gezondheid”. De focus gaat meer liggen op de leefstijl van inwoners, met daarin
nadrukkelijk aandacht voor de (veer)kracht van de individuele bewoner en zijn sociale- en
leefomgeving.
De speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn:
Verminderen van gezondheidsachterstanden;
Roken;
Alcohol en drugs;
Bewegen;
Verdere uitwerking van “positieve gezondheid”.
We werken de speerpunten van de gezondheidsnota verder uit in een
uitvoeringsprogramma in samenwerking met een klankbordgroep. De rol van de huisartsen
is van essentieel belang. Wij zetten in op versterking van de verbinding met de huisartsen.
De gemeente Hillegom staat achter het initiatief ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ en
zal inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijfsleven stimuleren hier aan bij te dragen
en zelf waar mogelijk ook haar steentje bij te dragen.
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"Welzijn op recept" past goed bij het verder uitwerken van het model van positieve
gezondheid. De Gemeente ondersteunt, stimuleert en voert regie op partners die hierin wat
kunnen betekenen.
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Wij onderzoeken tevens op welke wijze Hillegom aan kan sluiten bij de businesscase
‘Gezonde en energieke regio’ van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

Sport en bewegen – Verenigingen
Meer dan driekwart van de sportclubs en verenigingen in Nederland wil graag haar
maatschappelijke rol versterken en uitgroeien naar een open club. Een open club richt de
blik naar buiten: naar de omgeving en de buurt, gericht op samenwerking en de
maatschappij. Dit sluit mooi aan bij de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde sporten beweegnota Hillegom ‘Samen Sportief in Beweging’. Een sportclub, die hiernaartoe wil
uitgroeien, heeft daar de hulp van de gemeente bij nodig.

Als gemeente ondersteunen wij de wens van verenigingen zich door te ontwikkelen en aan
te passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij. De recent vastgestelde Sport- en
beweegnota geeft hier ruimte voor.
Ook hier zien wij een rol als opdrachtgever en verbinder voor de gemeente. We investeren
in en faciliteren de verbinding van sport met jeugdhulp, onderwijs, gezondheidszorg,
cultuur, natuur en bedrijfsleven. We zetten in op de verbinding van sport met de
decentralisaties in het sociaal domein en de energietransitie.
Sporten en bewegen in de openbare ruimte willen wij stimuleren. Fitpleinen kunnen daar
een rol bij spelen en ook de speelveldjes en speeltuinen zijn daarvoor van belang. Het
speeltuinen- en speelruimtebeleid gaan wij actualiseren.

Accommodaties
Duidelijk moet worden welke taak we als gemeente nu en in de toekomst hebben om een
goed accommodatiebeleid te kunnen voeren. Wat, waar en hoeveel accommodaties zijn in
de toekomst nodig? De accommodaties van de gemeente zijn modern, voor iedereen
toegankelijk en betaalbaar. Bij bestaande bouw moet worden onderzocht hoe
verduurzaming plaats kan vinden.
Het sport- en cultuurfonds is er voor iedereen met een kleine beurs om de toegankelijkheid
te garanderen.

Kunst en cultuur

De accenten voor het cultuurbeleid liggen op samenwerking en verbinding. Hiervoor gaan
we onder meer een Cultureel Café Hillegom, centrale cultuuragenda, kunstroute en
meerdere (grotere) culturele evenementen organiseren.
We monitoren de afspraken met Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Deze stichting heeft als
basislocatie het gemeentelijke pand aan de Prinses Irenelaan en heeft als opdracht
nadrukkelijk de cultuurbeleving in heel Hillegom te stimuleren met aandacht voor andere
podia/locaties zoals bij het Fioretti en Solution.
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We geven uitvoering aan de cultuurnota 2017-2020 waarin voor cultuureducatie op de
basisscholen een jaarlijkse subsidie wordt verleend voor deelname aan de programma’s van
de rijksregeling “Cultuureducatie met Kwaliteit”. Voor kunst in de openbare buitenruimte
wordt een (financiële) regeling opgesteld.
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Actiepunten
-

-

Verenigingen zijn een belangrijke partner om onze maatschappelijke doelen op een
innovatieve wijze te halen
Sport en bewegen promoten onder onze inwoners
Buurtsportcoach zoekt verbinding met het sociale domein
Speelveldje aan de 2e Loosterweg renoveren/vernieuwen
Fitpleinen realiseren
Speeltuinen- en speelruimtebeleid wordt geactualiseerd. Spel en sport wordt voor
elke leeftijdsgroep toegankelijk in de openbare ruimte
Senioren actief betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid om te komen tot
een seniorvriendelijke gemeente
Een rookvrije generatie wordt actief nagestreefd en op ingezet
De huidige en toekomstige behoefte aan maatschappelijke accommodaties
onderzoeken op basis van trends en ontwikkelingen
Onderzoek of de accommodatie van sportvereniging SDO een multifunctionele
accommodatie kan worden voor sport (SDO, Jeu de Boules, handboogschieten) en
welzijn (kinderopvang, buurt, jongeren)
Nulmeting van de bestaande accommodaties en vastgoed laten uitvoeren met het
oog op verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties
Afspraken met Stichting Cultuurbeleving Hillegom monitoren

Raakvlakken
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Sociale duurzaamheid
Inrichting openbare buitenruimte
Versterken van de wijk

OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID
Openbare ruimte
Een aangename leefomgeving heeft een positieve invloed op ons welbevinden. Met het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte zorgen we voor een veilige omgeving waar
gebruikers geen risico lopen op materiële of persoonlijke schade. Ook willen we de (leef)
omgeving voor bewoners en bedrijven aangenaam en bruikbaar maken en houden.
Zo is er hard gewerkt aan het groenprofiel binnen de gemeente. We zien hierin een duidelijk
verband met sociale veiligheid, welzijn en burgerparticipatie. We gaan hiervoor de wijk in
om op te halen wat er leeft, welke ideeën er zijn voor verbetering en wie daarop welke
manier een rol in wil en kan betekenen.
Burgers hebben invloed op de leefomgeving. De luchtkwaliteit in onze leefomgeving wordt
mede beïnvloed door houtkachels, vuurkorven en openhaarden. Houtrook is voor niemand
gezond en verergert de gezondheidsklachten bij longpatiënten. We gaan onze inwoners
bewust maken van het effect van hun handelen op de leefomgeving.
Beheer en onderhoudsplannen zijn actueel en worden daar waar relevant aangepast op
duurzaamheidsaspecten. We bereiden Hillegom voor op de veranderingen van het klimaat
en ontwikkelen een toekomstbestendig actieplan. Omdat de inrichting van de buitenruimte
een cruciale rol speelt in dit vraagstuk, kiezen we ervoor om de wethouders buitenruimte en
duurzaamheid samen verantwoordelijk te maken voor dit vraagstuk.
De gemeente heeft, vanuit de wet Milieubeheer, de verplichting om de inzameling van afval
te verzorgen. We stimuleren de circulaire economie. Door middel van een participatietraject
wordt onderzocht op welke wijze de afvalscheiding en –inzameling kan worden verbeterd.

Actiepunten

-

Meldingen ‘Verbeter de buurt’ sneller afhandelen
Gemeentelijk beheer op behoud en versterking biodiversiteit richten
Het groen in de wijken aanpakken en verfraaien
De wijk Meer en Dorp een groenimpuls geven (onder andere locaties van de
Leerwinkel en Hillmare)
Inwoners informeren en bewustmaken van de eigen invloed op de leefomgeving
Startnotitie afvalbeleid opstellen

Raakvlakken
-

-

Samenwerken in de waterketen (onder andere instellen van een waterloket,
onderzoek naar nut en noodzaak voor een verordening voor Warmte-koude
opslagsystemen en actualiseren van de aansluitverordening voor huisaansluitingen
op de riolering)
Omgevingswet/fysieke leefomgeving en gezondheid
Participatie
Versterken van wijken (gebiedsgerichte integrale aanpak woon-en leefomgeving)
Dienstverlening en digitalisering
Duurzaamheid (hoe kwetsbaar is onze gemeente voor extreem weer (stresstest
wateroverlast, hitte, droogte)
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Duurzaamheid
De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende
decennia. Vanuit Europa, het Rijk en gemeenten zijn ambitieuze doelstellingen opgesteld
voor CO2-neutraal. Ook in Hillegom hebben we met elkaar een ambitieuze doelstelling
vastgesteld: Hillegom gaat voor energieneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale
gemeente in 2050.
Om de doelstellingen te behalen hebben gemeenten een belangrijke rol, gelet op hun taken
binnen de ruimtelijke ordening, bebouwde omgeving, en als overheid die dicht bij haar
bewoners staat. De energietransitie vraagt namelijk wat van ons allemaal. De gemeente
krijgt de regie op besluitvormingsprocessen over de lokale energie- en warmtevoorziening.
Hiermee krijgen wij de taak de bebouwde omgeving voor 2050 aardgasvrij te maken.
Overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken samen aan deze
ambities. Dit vraagt van ons een nieuwe rol, namelijk de gemeente als regisseur.
We zetten in op regionale energiestrategieën binnen Holland Rijnland verband zodat vanuit
de regio de energieopgave, de energieambitie en een goede ruimtelijke inpassing van de
energiemaatregelen worden georganiseerd. Dit vraagt van gemeenten meer kennis, meer
uitvoeringskracht en meer capaciteit. Door in regionaal verband samen te werken
organiseren we efficiency door het bundelen van capaciteit en kennis.
We volgen belangstellend de ontwikkeling van de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen
(DMT) en zijn benieuwd wat deze ten aanzien van het duurzame doel, financieel en qua
efficiency oplevert. We stellen een toetsingskader op voor vergunningverlening in verband
met de strengere eisen die we willen stellen in relatie tot duurzaamheid. Immers wat nu
wordt gebouwd, bestaat in 2050 nog. Daarom gaan we nu al anticiperen op de toekomst.
Hillegom heeft begin 2018 het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid vastgesteld. In dit
programma zijn de activiteiten opgenomen waar we ons de komende vier jaar op richten.

Actiepunten
-
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-

-

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren, met onder andere de volgende
acties:
De regionale energietransitie uitvoeren en onderzoeken met regionale stakeholders
wat de opgave is en hoe de gezamenlijke ambitie uitgevoerd kan worden
Voorlichting faciliteren en veelvuldig communiceren om bewustzijn te creëren
Bijsturen en innovaties verwerken door tijdige evaluatie en monitoring
Energiebesparende maatregelen nemen voor ons eigen vastgoed en bedrijven,
corporaties en woningeigenaren stimuleren en informeren om energiebesparende
maatregelen te nemen
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkopen in al haar facetten (van
gebouwen tot catering tot wegen en openbare verlichting) meegeven als ambitie aan
de gemeentelijke organisatie
Stresstest uitvoeren om in beeld te brengen hoe kwetsbaar onze gemeente is voor
extreem weer (wateroverlast, hitte, droogte)
Vergunningaanvragen voor laadpalen of andere duurzame, vergunning plichtige
maatregelen versneld afhandelen
Inzicht en kennis over subsidiemogelijkheden en stimuleringsregelingen vergroten

Raakvlakken
-

Duurzaamheid is bij alle programma’s integraal van toepassing

RUIMTE
Ons doel is om wonen, werken en recreëren voldoende ruimte te geven om tot ontwikkeling
en bloei te komen en tegelijk elkaar onderling niet te belemmeren, maar juist te versterken.
Met behoud van onze historische identiteit en onze goede woon- en verblijfskwaliteit streven
wij naar een duurzame inrichting van ons dorp en het buitengebied. De omgevingsvisie
Hillegom 2030 bepaalt hiervoor de koers.
Ons doel is vanuit een duurzaam perspectief richting te geven aan de balans tussen
woningbouw, economie, bollenteelt, groen, recreatie en toerisme.

Omgevingswet
De nieuwe omgevingswet biedt kansen. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving draagt
bij aan het welbevinden van mensen, bevordert gezond gedrag en daagt uit tot bewegen. Er
is daarom aandacht voor ontmoeting, beweegvriendelijke ruimtes, fitpleinen, speelpleinen,
groenstroken en sportparken en de ontsluiting naar natuurgebieden en het platteland. De
wet gaat uit van meer decentraal, waardoor er meer ruimte ontstaat voor lokale
afwegingen. De nieuwe wet gaat naar verwachting in 2021 gelden. Hillegom loopt voorop en
maakt nu al gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe wet gaat bieden. Wij willen in
deze ontwikkeling voorop blijven lopen.
Hillegom heeft begin 2018 de omgevingsvisie Hillegom 2030 vastgesteld: Heerlijk Hillegom,
duurzame (proef)tuin van Holland. De intentie is om op een duurzame manier vorm te
geven aan de ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving die een bijdrage leveren aan de
kwaliteiten van Hillegom, zodat duurzaamheid in de zin van de gezamenlijke zorg voor
mens, planeet, welvaart en welzijn niet langer iets is wat ‘daar’ en ‘dan’ gebeurt, maar ‘hier’
en ‘nu’. We richten ons op een heerlijke gemeente met behoud en versterking van de
karakteristieke landschappen, waar voor de bewoners en bezoekers voldoende te beleven
is. Maar bovenal richten we ons op een goede woon- en verblijfskwaliteit in ons dorp en het
buitengebied, een ondernemersomgeving met een duurzame inrichting.

De nieuwe wet vraagt om een integrale afweging en open houding ten opzichte van
initiatiefnemers en participatie. Wij zullen hiervoor duidelijke kaders opstellen en blijven
inzetten op pilots om ons voor te bereiden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van
werken.
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De volgende stap is het opstellen van het omgevingsplan. We starten met het opstellen van
het (onderdeel) Omgevingsplan Buitengebied.
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Actiepunten
-

Klaar zijn voor de nieuwe opgave van de Omgevingswet samen met onze
ketenpartners en door integraal werken
Ontwikkelen nieuwe juridische instrumenten passend bij de Omgevingswet
Gegevenshuishouding op orde en monitoring (door)ontwikkelen via Telos om
effecten van kaderstelling in de visie inzichtelijk te maken
Omgevingsplan Buitengebied opstellen

Raakvlakken
-

-

Alles omtrent een veilige en gezonde leefomgeving kan bij een nieuwe ontwikkeling
relevant zijn onder de Omgevingswet. Integraal samenwerken in de advisering en
vergunningverlening en een open houding ten opzichte van initiatieven staan hierbij
centraal, waarbij o.a. vanuit de Omgevingsvisie Hillegom wel helder is aangegeven
binnen welke kaders wij deze ontwikkelingen zien
Moderne technieken, data verzameling en data-analyse brengt nieuwe
mogelijkheden voor specifiek maatwerk
Omgevingsvisie en Omgevingsplan zijn van grote invloed op vergunningverlening en
dienstverlening
Duurzaamheid

Wonen
De woningmarkt staat onder grote druk en vele mensen zijn op zoek naar geschikte
huisvesting. Tegelijkertijd zijn we als regio beperkt in ruimte en zoeken we een balans
tussen diverse noodzakelijke ontwikkelingen met een ruimte claim.
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Met het eindigen van de crisis, is de vraag naar woningen ook in Hillegom sterk
toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, op de juiste locatie en
passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van onze inwoners. Bij het vaststellen
van de Woonvisie in 2016 is er met name extra aandacht gevraagd voor de doelgroep
senioren, starters en jonge gezinnen, inwoners met een laag inkomen, spoedzoekers,
arbeidsmigranten en statushouders. Om meer kansen op de woningmarkt voor deze
groepen te kunnen realiseren moet er de komende periode extra aandacht worden besteed
aan het vergroten en versnellen van de bouwproductie.
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Naast de al bestaande plannen voor de wat grotere (woningbouw)projecten Jozefkerk e.o.,
Bloemswaard e.o., Vossepolder en Hillegom-Noord zullen meer ingewikkelde
binnenstedelijke locaties moeten worden losgetrokken om voldoende locaties beschikbaar te
krijgen voor de toenemende vraag. Zanderij-West en Pastoorslaan-Noord zijn hiervoor niet
in beeld omdat er voldoende binnenstedelijke locaties beschikbaar zijn.
Wij zijn bereid om in deze raadsperiode het middel grondprijsdifferentiatie in te zetten om
voldoende locaties beschikbaar te krijgen voor de toenemende vraag op de woningmarkt
maar verwachten dan wel van marktpartijen dat ze reële aannames hanteren bij de
vormgeving van de transformaties om op die manier “businesscases” rond te krijgen.
Eind 2017 is de Regionale Woon Agenda Holland Rijnland (RWA) vastgesteld. De RWA bevat
een realistisch kwalitatief en kwantitatief onderbouwd woningbouwprogramma. Ook wordt
er samen met de Holland Rijnland gemeenten gewerkt aan het opstellen van een nieuwe
regionale Huisvestingsverordening.

Daarnaast zullen huurvormen en woonvormen beter op de woonbehoefte van deze groepen
moeten worden afgestemd. Dit geldt eveneens voor personen met verward gedrag (GGZproblematiek) en voor de toenemende groep ouderen met (dementerende) beperkingen
en/of psychische problematiek.
Voor deze transitie en transformatieopgave heeft de gemeenteraad een beleidskader
Maatschappelijke zorg en beschermd wonen vastgesteld. Onze ambitie is om met de
woningcorporaties, private partijen en provincie te komen tot aanvullende afspraken om ook
deze opgaven op de woningmarkt aan te pakken.
Wij hebben extra aandacht voor en monitoren de komende jaren het verloop van de
(prestatie)afspraken op het gebied van huisvesting en de mate waarin we onze doelen
bereiken.

Actiepunten
-

-

Woonvisie en de RWA concrete uitwerking geven
(regionale) Huisvestingsverordening opstellen
In lijn met de Woonvisie en op basis van prestatieafspraken samenwerken met de
woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen
De Woonvisie en de uitvoering van de prestatieafspraken invulling geven met
ontwikkelaars, particulieren en met partijen (onder meer uit de zorg) die betrokken
zijn vanuit hun professie
Goedkope koop- en particuliere huurwoningen duurzaam betaalbaar houden
Pilots die doorstroming bevorderen en belemmeringen voor doorstromers wegnemen
ontwikkelen
Programmering en fasering (bestuurlijk) met elkaar afstemmen met de omliggende
gemeenten
Monitoring en evaluatie ontwikkelingen op de huisvestingsmarkt
Per januari 2021 is alle nieuwbouw energieneutraal

Raakvlakken
Er is een duidelijke verbinding met diverse vraagstukken uit het sociaal domein
De veranderende (langer thuis wonen) en grotere vraag op de woningmarkt in
combinatie met de klimaat- en energietransitie zullen wat ons betreft samen op
moeten gaan

Gebiedsontwikkeling
Wij zetten in op het versnellen van diverse ruimtelijke ontwikkelingen waarin de gemeente
een grondpositie heeft. Indien nodig doen wij dit door extra te faciliteren binnen het
ontwikkelproces door slim om te gaan met procedures en/of door financiële middelen
beschikbaar te stellen voor kennis, capaciteit of innovatieve oplossingen.
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Actiepunten
-

Centrumontwikkeling
Vossepolder
Bloemswaard e.o.
Jozefkerk
Hillegom Noord

Raakvlakken
-

-

Samen meer bereiken | 2018-2022

-

25

Er is een duidelijke verbinding met diverse vraagstukken uit het sociaal domein als
het gaat om invulling te geven aan de gemeentelijke taak om specifieke doelgroepen
te huisvesten
De klimaat- en energietransitie zullen wat ons betreft hierin samen op moeten gaan
Voor de uitwerking staan kaders in de Omgevingsvisie en diverse andere
beleidsdocumenten
Economie
Duurzaamheid

Namens de fractie van BBH

Namens de fractie van CDA

---------------------------------

---------------------------------

Frank Evers

Fred van Trigt

Bijlage portefeuilleverdeling 2018-2022

Burgemeester Arie van Erk (voltijd)
-

Algehele beleidscoördinatie (incl. projecten)
Integrale veiligheid
Ondermijning
Openbare orde
Juridische zaken
Integriteitsbeleid
Handhaving
Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
Personeel en organisatie
Communicatie
Control

Wethouder Anne de Jong, 1e locoburgemeester (voltijd)
-

Financiën
Wonen
Grondzaken en GOM
Projecten:
o Centrumontwikkeling
o Vossepolder
o Bloemswaard e.o.
o Jozefkerk
o Noordelijke ontsluiting Greenport

-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Jeugd
Gezondheid
Sport
Onderwijs (inclusief huisvesting)
Accommodaties
Welzijn (inclusief kunst en cultuur)
Projecten:
o Nieuwbouw Leerwinkel/Jozefschool
o Nieuwbouw Giraf
o Upgrading Solution
o Integrale toegang tot zorg
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Wethouder Fred van Trigt, 2e locoburgemeester (voltijd)
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Wethouder Jan van Rijn (voltijd)
-

Participatiewet (werk en inkomen)
Dienstverlening
Burger-/overheidsparticipatie
Openbare werken
Verkeer en vervoer
Economie (inclusief recreatie & toerisme)
Project:
o Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en
leefomgeving)

Wethouder Karin Hoekstra (deeltijd)
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Coördinatie Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet en -plannen
Ruimte en milieu
Duurzaamheid en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom
Projecten :
o Hillegom Noord
o Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en
leefomgeving)

Bijlage Interbestuurlijk Programma (IBP)

1. Samen aan de slag voor het klimaat, door onder meer een CO2-reductie tot 49% in
2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2021
en 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of
‘aardgasvrij-ready’. Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden
met klimaatverandering.
2. Toekomstbestendig wonen, door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad,
bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare
groepen.
3. Regionale economie als versneller, door meer nadruk te leggen op de regionale
omstandigheden voor het bereiken van ambities.
4. Naar een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw
zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu.
5. Merkbaar beter in het sociaal domein, door onder meer extra in te zetten op de
aanpak van eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde
personen wordt voorkomen dat kwetsbare groepen binnen verschillende interventies
van zorg en straks tussen wal en schip raken. Hiermee kunnen kwetsbare groepen
naar vermogen meedoen in hun eigen vertrouwde omgeving en verminderen we
(herhaald) slachtofferschap en daderschap.
6. Nederland en migrant goed voorbereid, door een flexibeler asielstelsel, snellere
terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en vertetering van het taalniveau en
de arbeidsparticipatie van nieuwkomers.
7. Problematische schulden voorkomen en oplossen, door onder meer beginnende
schulden eerder te signaleren en gemeente meer mogelijkheden te geven om kosten
van het beschermingsbewind te beheersen.
8. Goed openbaar bestuur in een veranderen de samenleving, door onder meer een
integrale aanpak van multiproblematiek in ondermijningsgevoelige gebieden, het
benutten van kansen door digitalisering en het openbaar maken van informatie, en
de democratie weerbaarder te maken en decentrale volksvertegenwoordigers en
bestuurders beter te ondersteunen.
9. Passende financiële verhoudingen, door onder meer toezicht te vernieuwen, totale
rijksuitgaven als basis te hanteren voor een goede normeringssystematiek en
knelpunten in de fiscale regelgeving te inventariseren.
10. Overkoepelende thema’s, die gaan onder meer over krimp- en grensregio’s, het
aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies, en
samenwerking op EU-dossiers.
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In het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt samengewerkt aan de volgende opgaven en
geeft uitvoering aan een aantal afspraken in het regeerakkoord. De komende tijd wordt
besteed om knelpunten en oplossing in beeld te brengen. Dat moet in de tweede helft van
2018 leiden tot concrete afspraken over de onderstaande thema’s.
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