BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

6 oktober 2020

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-20-152884 - 352577
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 september 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d 29 september 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-150033 - 347550
2e Bestuursrapportage 2020
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2020;
2. Het Normenkader 2020 (bijlage 2) vast te stellen en ter kennisgeving
aan de raad te sturen;
3. aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2020;
2. Kennis te nemen van het Normenkader 2020 (bijlage 2);
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in
deze Bestuursrapportage;
4. Het negatieve saldo van deze Bestuursrapportage van €
48.745 ten laste te brengen van het rekeningresultaat
2020;
5. Een bedrag van € 696.131 voor het deelproject
centrumplannen Houttuin-Molenstraat te dekken uit de
reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen;
6. Een bedrag van € 696.131 over te hevelen van de algemene
reserve naar de reserve Kapitaallasten nieuwe
investeringen;
7. Begrotingswijziging R2015 vast te stellen.

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de
2e Bestuursrapportage 2020 en legt deze voor aan de gemeenteraad van
Hillegom. In de 2e Bestuursrapportage zijn opgenomen de financiële afwijkingen
van het tweede deel van het jaar.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-152236 - 350877
Memo Financiële impact corona
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
De bijgevoegde raadsbrief over financiële impact van de Covid 19 pandemie vast

burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

te stellen.
Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is er veel veranderd in de
wereld. De maatschappelijke en economische gevolgen van de daaropvolgende
crisis zijn groot en verstrekkend. De lange termijneffecten van de Covid-19 crisis
blijven onduidelijk en sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en de
maatregelen die daarbij moeten worden getroffen.
In de raadsbrief worden de hogere financiële uitgaven en gemiste inkomsten van
de gemeente Hillegom en HLTsamen nader toegelicht. De peildatum voor deze
monitor is gebaseerd op de data die bekend zijn op 31 augustus 2020. In dit
memo worden de effecten toegelicht die zich tot deze datum hebben voor
gedaan.
Daarnaast komen de steunpakketten vanuit Hillegom en het Rijk aan bod.
Ook de impact van de Covid-19 crisis op de inwoners van Hillegom aan de hand
van de aangeboden steunpakketten nader toegelicht.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-152030 - 350452
Technische aanpassing Apv Hillegom artikel 2:47 en artikel 2:74a
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
De raad voor te stellen artikel 2:47 (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen) en
2:74A (openlijk drugsgebruik) van de Algemene Plaatselijke Verordening
Hillegom aan te passen door de Verordening tot eerste wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom vast te stellen:
Artikel I
A. Artikel 2:47 wordt als volgt gewijzigd:
1.- onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid wordt een lid
ingevoegd, luidende:
'2. De burgemeester kan openbare plaatsen of delen daarvan aanwijzen waar
het op door de burgemeester te bepalen tijdstippen verboden is zich op te
houden of te verblijven.'
2. In het vijfde lid (nieuw) wordt "tweede en derde lid "vervangen door "derde
en vierde lid".
3. In het zesde lid (nieuw) wordt "Het verbod geldt" vervangen door "De
verboden gelden".
B. Artikel 2:74A wordt als volgt gewijzigd:
Na "Opiumwet" wordt ingevoegd "of daarop gelijkende waar".

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Op 19 maart 2020 is de Algemeen Plaatselijke Verordening Hillegom (Apv
Hillegom) vastgesteld. Per abuis is voor artikel 2:47 (hinderlijk gedrag op
openbare plaatsen) de bepaling dat de burgemeester gebieden kan aanwijzen
waar het op bepaalde tijden verboden is zich op te houden of verblijven niet
opgenomen. Hierdoor is het eerdere genomen aanwijzingsbesluit voor o.a. het
Beltpark en het van Nispenpark niet meer rechtsgeldig. Bij overlast kunnen de
boa's en de politie op dit moment wel handhaven op het huidige artikel 2:47
Apv, echter dan is er al sprake van overlast. Om dit te voorkomen is het
wenselijk om het artikel aan te passen. Daardoor kan de burgemeester openbare
plaatsen of delen daarvan weer aanwijzen waar het niet is toegestaan om op
bepaalde tijdstippen zich op te houden of te verblijven. Daarnaast is in de
praktijk gebleken dat in artikel 2:74a (openlijk drugsgebruik) de zin 'of daarop
gelijkende waar' niet is opgenomen, terwijl dit in het artikel 2:74 (drugshandel
op straat) wel is opgenomen. Door dit ook op te nemen in 2:74A (openlijk
drugsgebruik) kan er door de boa's en politie tegen bijvoorbeeld het gebruik
van lachgas ook worden opgetreden indien dit op heterdaad wordt
geconstateerd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-137895 - 322801
Beleidsregels schaarse standplaatsvergunningen markt Hillegom 2020
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

1. De 'Beleidsregels schaarse standplaatsvergunningen Hillegom markt 2020'
vast te stellen.
Bij standplaatsvergunningen op de markt in Hillegom is vanwege het beperkt
aantal te vergeven standplaatsen sprake van beleidsmatige schaarse
vergunningen. Voor het verdelen en vergunnen van schaarse vergunningen
verzekert een verdelingsbeleid dat alle gegadigden gelijke kansen wordt
geboden. De 'Beleidsregels schaarse standplaatsvergunningen markt Hillegom
2020' voorzien in een verdelingsbeleid waarbij wordt voldaan aan het
gelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel. Vaststelling van deze
beleidsregels voorziet in een grondslag voor het verdelen en vergunnen voor
bepaalde periode van vrijgekomen standplaatsen op de markt in Hillegom.
Besloten wordt de 'Beleidsregels schaarse standplaatsvergunningen
markt Hillegom' vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-149523 - 349310
Beantwoorden schriftelijke vragen VVD over de steigers Ringoevers
Dhr. A. de Jong, wethouder
Team Planvorming
De bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD over de
steigers Ringoevers vast te stellen.
Door mevrouw Pijnacker van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over de
steigers Ringoevers. Het college beantwoordt deze vragen. Besloten wordt om
de bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD over de
steigers Ringoevers vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-149524 - 348684
beantwoording schriftelijke vragen Integrale Toegang
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM WMO en Participatie
De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen gesteld door VVD op 9
september 2020 over Integrale Toegang vast te stellen.
De VVD probeert zicht te krijgen op het inhoudelijk proces en de
organisatievorm van de Integrale Toegang. Ondanks de laatste presentatie en
informatie uit het werkveld zelf blijft een aantal vragen onbeantwoord. Om die
reden heeft de VVD schriftelijke vragen ingediend. In de bijlage worden deze
vragen beantwoord.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

