LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN HILLEGOM

Status

12 februari 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong,
wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dht. J.
van Rijn, wethouder

Afwezig

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

Z-18-060125 - 143813
Aanwijzen loco-secretarissen
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Personeel en Organisatie
1. Wijs de volgende personen op grond van artikel 106 Gemeentewet aan als
loco-secretaris van de gemeente Hillegom:
- 1e loco: mevrouw M. Pippel
- 2e loco: mevrouw I. Dirven
- 3e loco: de heer J. Covers
- 4e loco: de heer J. Schellevis
2. De aanwijzing als loco-secretaris van de in het eerste beslispunt genoemde
personen eindigt op het moment dat zij hun werkzaamheden beëindigen voor de
werkorganisatie HLTsamen of voor de gemeente Lisse of Teylingen of op het
moment dat het college de aanwijzing intrekt.
3. Trek alle in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van locosecretarissen in, per de datum van inwerkingtreding van dit collegebesluit.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Dit besluit regelt de vervanging van de gemeentesecretaris op grond van artikel
106 Gemeentewet. De genoemde personen worden door de burgemeester en
gemeentesecretaris voorgedragen aan het college om als loco-secretaris te
worden aangewezen.
Akkoord (ongewijzigd besloten)

Z-18-066441 - 158174
Voorontwerpbestemmingsplan IKC Weerlaan
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'IKC Weerlaan'
met de digitale identificatiecode NL.IMRO.0534.BPIKCWeerlaan-VOx1.
2. In te stemmen met het starten van het vooroverleg met de formele
overlegpartners overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening.
3. De raadscommissie in kennis te stellen van dit besluit conform
bijgaande raadsbrief.

Samenvatting

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de
onderwijshuisvesting. De wijze waarop de gemeente Hillegom deze zorgplicht
realiseert, is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
gemeente Hillegom. Op basis van deze Verordening heeft het bestuur van De
Leerwinkel en De Jozefschool (Sophia Scholen) een aanvraag voor nieuwbouw
van een fusieschool (Integraal Kind Centrum = IKC) ingediend. De reden voor
de aanvraag ligt in het feit dat De Leerwinkel en De Jozefschool gaan fuseren en
dat de huidige huisvesting van De Jozefschool (1929), bouwkundig en klimaat
technisch niet voldoet aan de huidige normen. Voor De Leerwinkel geldt,
ondanks dat deze school later is gebouwd (1974), dezelfde argumentatie. In
2017 is een locatieonderzoek uitgevoerd naar verschillende potentiële locaties
voor het IKC Hillegom. Naar aanleiding van het locatieonderzoek is op 21
november 2017 besloten om het IKC Hillegom te realiseren op de locatie
Vosselaan/Weerlaan.

Deze ontwikkeling past niet binnen bestemmingsplan "Woongebieden TreslongMeer en Dorp", vastgesteld op 9 juli 2009. Op de locatie liggen de
bestemmingen 'Groen' en 'Water'. Het realiseren van een school
(maatschappelijke bestemming) is hierbinnen niet toegestaan. Een herziening
van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de realisatie van een nieuw
schoolgebouw toch mogelijk te maken. Inmiddels is een
voorontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling opgesteld met de daarbij
behorende omgevingsonderzoeken. Voorliggend voorontwerpbestemmingsplan
maakt de voorgenomen ontwikkeling wél mogelijk.
Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele aanpassingen.

Z-18-066927 - 159310
Bevoegd gezag voor het nemen van mer-beoordelingsbesluit.
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel om de besluitvorming
over het m.e.r.-beoordelingsbesluit bij het college te leggen.
Sinds begin 2018 worden m.e.r.-beoordelingsbesluiten voorgelegd aan de raad
ter besluitvorming. Dit is het gevolg van een wijziging van het Besluit
milieueffectrapportage (m.e.r.) per 1 juli 2017. Het betreft de vormvrije m.e.r.beoordeling die voor 7 juli 2017 echt vormvrij was (dus alleen een akkoord van
de milieuparagraaf), maar na deze datum aan de meeste procedurebepalingen
moet voldoen van een formele m.e.r.-beoordeling. Deze aanpassing houdt onder
andere in dat als een bepaalde activiteit wordt genoemd in het Besluit m.e.r.,
het bevoegd gezag een zogenaamde "vergewisplicht" heeft of voor deze
activiteit een formele m.e.r.-beoordeling nodig is. Deze vergewisplicht dient te
gebeuren via met een m.e.r.-beoordelingsbesluit voordat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In feite zegt dit besluit dat
geen m.e.r. noodzakelijk is Aangezien het bevoegd gezag voor het vaststellen
van een bestemmingsplan de raad is, is vooralsnog de besluitvorming over dit
m.e.r-beoordelingsbesluit bij de raad gelegd.
Voorheen lag het akkoord van de milieuparagraaf, met alle daarin opgenomen
relevante milieutechnische aspecten bij het college op het moment dat het
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd.
Op 26 september 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State aangegeven dat het m.e.r.-beoordelingsbesluit ook door het college
genomen mag worden, omdat zij belast is met de voorbereiding van
bestemmingsplannen. Het nemen van het m.e.r-beoordelingsbesluit door het
college komt overeen met de werkwijze in het verleden, waarbij het college
akkoord gaf op de milieuparagraaf.
Voorgesteld wordt in het vervolg de besluitvorming over het m.e.r.beoordelingsbesluit weer bij het college van burgemeester en wethouders neer
te leggen. Het betreft immers besluiten waar tot de conclusie wordt gekomen
dat geen m.e.r. noodzakelijk is. In de totale proceduretijd van een
bestemmingsplan scheelt deze extra besluitvormingsstap om de raad te laten
besluiten over het m.e.r.-beoordelingsbesluit circa 2 à 3 maanden. Uiteraard
zullen bestemmingsplannen waar een m.e.r. wel verplicht is aan de raad
voorgelegd worden.
Besloten wordt de raad voor te stellen in te stemmen om de besluitvorming over
het m.e.r.-beoordelingsbesluit bij het college te leggen.

Besluit

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

besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorboud van tekstuele wijzigingen.

Z-18-039231 - 168909
Vaststellen bestemmingsplan 'Frederikslaan 14 en 16, Hillegom'
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
De gemeenteraad voor te stellen:

1.

in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en daarmee
deels tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen.
2. het bestemmingsplan 'Frederikslaan 14 en 16, Hillegom' met
identificatienummer NL.IMRO.0534.BPFrederksln14en16-VA01

gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 14 en 16, Hillegom'.
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door
middel van een anterieure overeenkomst.
Samenvatting

Het college heeft op 16 oktober 2018 besloten om de procedure voor het
ontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 14 en 16, Hillegom' te starten en het
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Het plan voorziet in de bouw van
twee greenportwoningen (GOM-woningen).
Woningbouw buiten de bebouwingscontouren is volgens het regionaal ruimtelijk
beleid (vastgelegd in de ISG) niet meer toegestaan, met uitzondering van
zogenoemde GOM-woningen. Omdat het verzoek past binnen de kaders van de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG), is op 10 oktober 2017
besloten om aan het initiatief medewerking te verlenen. Met de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is een overeenkomst ten aanzien van de
financiële vergoeding gesloten.
De inzagetermijn voor het ontwerpbestemmingsplan is geëindigd op 11
december 2018. In deze periode zijn twee zienswijzen ontvangen. Deze
zienswijzen zijn samengevat en van een gemotiveerd antwoord voorzien in de
"Nota van Zienswijzen". Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen in
te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en voor te stellen het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Z-19-071175 - 169899
Memo participatie Jozefpark 4 oktober jl.
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de inhoud van de memo die is opgesteld naar
aanleiding van de participatieavond voor de ontwikkeling van het
Jozefpark in Hillegom;
2. Instemmen met de conclusie dat de uitkomst van de participatieavond
op dit moment geen aanleiding geeft om in deze fase de plannen te
herzien. In de uitvoering nemen we zaken die betrekking hebben op
parkinrichting mee;
3. De uitkomst van de participatieavond, in de vorm van deze memo, te
delen met omwonenden, betrokkenen en aanwezigen van de
participatieavond.

Samenvatting

Aan de Hoofdstraat in Hillegom ligt een prachtige kans voor het dorp te wachten
op ontwikkeling. Historische gebouwen met emotionele waarde voor de
Hillegommers krijgen weer toekomst dankzij een nieuwe bestemming. Voorheen
ontoegankelijk groen krijgt aanzienlijk meer gebruikswaarde door dit open te
stellen voor de omgeving. Het plan voegt zorgwoningen van hoge kwaliteit toe,
waar in Hillegom behoefte aan is. En tot slot geven de plannen de zekerheid dat
deze beeldbepalende markering van het centrum behouden blijft en met de
nieuwe invulling feitelijk aan het dorp wordt teruggegeven.
Op 4 oktober jl. heeft de gemeente in samenwerking met projectontwikkelaar
Renward een informatieavond georganiseerd, waar de plannen gepresenteerd
zijn aan omwonenden en belangstellenden. Naar schatting 300 mensen hebben
deze avond bezocht. De sfeer was goed en de mensen waren belangstellend. Op
de markt en bij vertrek maakten de mensen positieve opmerkingen. Er is ook
een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt, waarvan sommige kritisch. De
tijd tussen nu en de participatieavond, is gebruikt om de resultaten van de
participatie te bespreken met de projectontwikkelaar. Tevens heeft het
kerstreces en het feit dat de memo is opgesteld door een extern
communicatiebureau voor vertraging gezorgd. De reacties zijn verzameld en
naar aanleiding van deze reacties is bijgevoegde memo opgesteld. Besloten
wordt kennis te nemen van de inhoud van de memo.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Z-18-063093 - 170558
Agenderingsvoorstel raadscommissie: Plan met lokale initiatieven preventie
jeugd.
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

TM JOSVC
In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel 'Plan met lokale initiatieven
preventie jeugd' voor de raadscommissie van 7 maart 2019.
In januari 2018 heeft de raad door middel van een motie verzocht om te komen
met een plan met lokale initiatieven die kunnen bijdragen tot een lagere
instroom in de jeugdhulp. In december 2018 is de raad eerst met een raadsbrief
geïnformeerd over de lokale situatie: de problematiek, de vraag en het
bestaande aanbod op gebied van preventie. Deze analyse en gesprekken met
professionals uit het veld zijn input geweest voor een eerste plan met lokale
initiatieven. Dit plan zal worden voorgelegd in de raadscommissie van 7 maart
2019.
Akkoord (Ongewijzigd besloten) Voorstel wordt besproken in de driehoek en dan
wordt het een agendapunt voor raadscommissie-vergadering.

Z-18-047676 - 170957
Vaststellen bestemmingsplan 'Zandlaan tussen 44 en 46 te Hillegom'
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
De gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en daarmee deels
tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen.
2. Het bestemmingsplan 'Zandlaan tussen 44 en 46 te Hillegom' met
identificatienummer NL.IMRO.0534.bpzandlaan4446-VA01 gewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 'Zandlaan tussen 44 en
46 te Hillegom'.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van
een anterieure overeenkomst.
Het college heeft op 18 september 2018 besloten om de procedure voor het
ontwerpbestemmingsplan 'Zandlaan tussen 44 en 46 te Hillegom' te starten en
het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. De eigenaar heeft het
voornemen om hier twee vrijstaande burgerwoningen te realiseren. Omdat de
locatie in het werkingsgebied van de Greenport OntwikkelingsMaatschappij
(GOM) valt, betreffen het GOM-woningen.
Omdat het verzoek past binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
(ISG) is op 3 april 2017 besloten om aan het initiatief in principe medewerking
te verlenen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 26 september t/m 6 november 2018 ter
inzage gelegen.
Er zijn 8 ontvankelijke zienswijzen ontvangen. In de Nota van beantwoording
zijn deze zienswijzen samengevat en van een antwoord voorzien. Besloten wordt
om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de beantwoording van
de zienswijzen en voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Z-19-070305 - 172452
Kaderbrief HLTsamen 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

TM Financien
1. Kennis te nemen van de kaderbrief HLTsamen 2020

In de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen is in artikel 19
vastgelegd dat het bestuur van HLTsamen voor 15 april van het jaar
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en
beleidsmatige kaders aan de raden zendt.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-072296 - 173137

Onderwerp

Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 februari 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 februari 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-072362 - 173324
Raadsbrief inzake beantwoording vraag naar zichtbaarheid van de Buitengewoon
Opsporingsambtenaar in Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1.- De bijgevoegde raadsbrief 'afhandeling vragen over de zichtbaarheid van de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's)' vast te stellen en aan de
gemeenteraad aan te bieden.
In de raad van november 2017 zijn vragen gesteld over de zichtbaarheid van de
BOA's in Hillegom. Deze vraag is voorgelegd aan ons burgerpanel. De
respondenten geven in ruime meerderheid aan de BOA's niet goed zichtbaar te
vinden. Respondenten geven hierbij niet altijd aan of zij meer zichtbaarheid
verwachten. Een gedeelte verbindt geen mening aan deze niet zichtbaarheid,
anderen geven aan ze ook niet meer te hoeven zien en een grote groep geeft
aan ze graag meer te zien bij de overlast van hondenpoep en het fietsen in de
Hoofdstraat en Elsbroek.
Oorzaak van het 'niet zichtbaar zijn' is o.a. de beperkte formatie, een toename
van het aantal vaste werkzaamheden bijvoorbeeld de rol van marktmeester,
krapte bij de politie met als gevolg extra beroep op de inzet van de BOA's
(parkeeroverlast/burenruzies). Het college herkent zich in deze uitkomst en de
burgemeester heeft voor urgente zaken (fietsen Hoofdstraat, extra toezicht
rondom jaarwisseling) het Flexteam ingezet. Daarnaast is afgesproken dat de
inzet van BOA's verder besproken wordt in het nieuwe Integrale
Veiligheidsbeleid 2020-2023.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-072296 - 173774
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk:
- Regionaal Beleidsteam oefening bijgewoond
Dhr. Van Trigt:
- Bezoek gebracht aan het college van B&W Leiderdorp van uit Holland Rijnland
- Bestuurlijk landelijk overleg Jeugd bijgewoond.
Dhr. Van Rijn:
- Bestuurlijke conferentie bodem en ondergrond bijgewoond
Mevr. Hoekstra:
- Bestuurlijke conferentie bodem en ondergrond bijgewoond

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

