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

Status

28 mei 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;Dhr. J.
van Rijn, wethouder

Afwezig

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

Z-19-071880 - 176104
5-de aanpassing Gemeenschappelijke Regeling van het VAB (VuilAfvoerBedrijf
van de Duin- en Bollenstreek).
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
1. In te stemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek, zodat de
regeling komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage bij
het raadsvoorstel.
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de
raad voorgesteld wordt om:
In te stemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek, zodat de
regeling komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage bij
het raadsvoorstel.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

De HLT-gemeenten nemen deel in de gemeenschappelijke regeling van het
Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (afgekort GR VAB). Het VAB zorgt voor
de overslag en afvoer van het ingezamelde huishoudelijk GFT, rest en plastic
verpakkingsafval. Als gevolg van de bestuurlijke fusie tussen de gemeente
Noordwijk en Noordwijkerhout moeten de teksten van de regeling worden
aangepast. Om die reden wordt een (vijfde) herziene regeling ter besluitvorming
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GR VAB. Het Algemeen Bestuur
van het VAB kan pas een besluit nemen, nadat de colleges en raden van de
individuele gemeenten zijn gevraagd of zij met de herziene regeling kunnen
instemmen. De herziene regeling is juridisch getoetst en akkoord bevonden
waardoor wij uw raad positief adviseren en in te stemmen met de herziene
regeling.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-079387 - 192349
Jaarverantwoording Kinderopvang 2018
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De jaarverantwoording Kinderopvang Hillegom 2018 vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake jaarverantwoording kinderopvang 2018 vast
te stellen.

Samenvatting

Op grond van artikel 12 van de regeling Wet kinderopvang is het
college verplicht jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag aan de Minister te
overleggen met gegevens over de uitvoering van de aan het college bij of
krachtens de wet opgedragen taken over het voorafgaande kalenderjaar. De
jaarverantwoording wordt ingediend bij de Inspectie voor het Onderwijs. De
gemeente Hillegom heeft al jaren status A. Dit betekent dat de gemeente
voldoet aan wettelijke minimumeisen voor uitvoering toezicht op en handhaving
van kinderopvang.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-18-066013 - 195078
stand van zaken integrale toegang
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Dat u het implementatieplan integrale toegang en de bijhorende
planning ter kennisgeving aanneemt
2. De raadsbrief stand van zaken integrale toegang vast te stellen
3. Het agenderingsvoorstel benen op tafelsessie integrale toegang vast
te stellen

Samenvatting

Met dit collegevoorstel wordt het implementatieplan ter kennisgeving
aangeboden en de raad geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere
proces rondom de integrale toegang.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten).

Z-19-080800 - 196038
Consultatieversie van het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij ter visie
te leggen met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De consultatieversie van het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij voor
6 weken ter visie te leggen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de ter visie legging van het omgevingsplan
vast te stellen.

Samenvatting

In 2018 heeft de gemeente Hillegom de omgevingsvisie 'Heerlijk
Hillegom, Duurzame (proef)tuin van Holland' vastgesteld. Hierin is de koers voor
de zeven deelgebieden van de gemeente beschreven. Het omgevingsplan moet
de juridische verankering gaan vormen van deze omgevingsvisie. In eerste
instantie doen we dit voor het Buitengebied en de Zanderij.
De gemeente Hillegom heeft op grond van de Crisis- en herstelwet toestemming
gekregen om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet al te gaan
experimenteren met het nieuwe instrumenten omgevingsplan. Het
omgevingsplan heeft betrekking op het Buitengebied en de Zanderij. Met dit
voorstel willen wij een start maken met de ruimtelijke procedure. De eerste stap
is om de consultatieversie van het omgevingsplan (voorheen het
voorontwerp) voor zes weken ter visie te leggen voor inspraakreacties.
Middels de bijgevoegde raadsbrief informeren wij de gemeenteraad over dit
besluit.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-18-065534 - 196625
Ontwikkeling 1e fase HD-plein zuid
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en advies
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Voor de aankoop en sloop van de panden in het centrum gebied Hillegom,
het aanleggen van een tijdelijke parkeervoorziening en het doen van een
bijdrage in de onrendabele top in plan Dunantstaete, een krediet beschikbaar te
stellen van € 2.837.500,-.
2. De bijbehorende begrotingswijziging nummer A5 vast te stellen.
2. De panden Van den Endelaan 50, Van den Endelaan 52 en Henri Dunantplein
7 aan te kopen en een tijdelijke parkeervoorziening op deze plek te realiseren
voor een
totaalbedrag van € 1.600.000,3. Het pand Hoofdstraat 126/128 inclusief bijkomende kosten aan te kopen voor
een totaalbedrag van € 350.000,-

4. Op termijn een netto bijdrage in de onrendabele top te doen aan plan
Dunantstaete (Out c.s.) van € 787.500,- en aanvullend € 100.000,- te
investeren in de inrichting van de extra verbinding tussen de Hoofdstraat en het
HD-plein.
Samenvatting

Besluit

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

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Met de verwerving van de panden, het aanleggen van de tijdelijke
parkeervoorziening, en het bijdragen in de onrendabele top van plan
Dunantstaete brengt de gemeente de ontwikkeling van de eerste fase HD-plein
Zuid op gang en neemt zij tevens een strategische positie in op een cruciale
locatie in het hart van het centrumgebied.
Met deze strategische positie verstevigt zij haar regierol in vervolg (2e fase)
ontwikkelingen aan de zuidzijde van centrumgebied midden.
Het beoogde effect van de centrumplanontwikkeling is dat dit leidt tot een
aantrekkelijk en vitaal dorpshart, en een verbeterd verblijfsklimaat waarmee ook
de belangen van de lokale economie worden gediend. Besloten wordt om krediet
beschikbaar te stellen voor de verwerving van een aantal panden, de aanleg van
parkeervoorzieningen en een bijdrage aan plan Dunantstate.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-080114 - 198881
Beantwoording schriftelijke vragen fractie Groen Links HVVP en 2de Loosterweg
Dhr. J. van Rijn, wethouder
Team Beleid en Advies
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over
het HVVP en de verkeersveiligheid van de 2e Loosterweg vast te stellen.
De fractie Groen Links heeft vragen gesteld over het Hillegoms Verkeer en
Vervoersplan (HVVP) en de verkeersveiligheid op de 2de Loosterweg.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-082912 - 201734
Europese aanbesteding vormgeving, plaatsing en verspreiding gemeentelijke
publicaties
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Communicatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Het uitschrijven van een openbare Europese procedure, overeenkomstig de
inkoopstrategie voor het afsluiten van één overeenkomst voor Opmaak,
Plaatsing en Verspreiding gemeentelijke publicaties gemeenten Hillegom, Lisse,
Teylingen en Noordwijk.
2. Machtiging te verlenen aan Stichting RIJK om, op basis van de beoordeling
door het projectteam, namens de gemeente het gunningsbesluit (voornemen tot
gunning bekendmaken aan alle inschrijvers) van de aanbesteding te
ondertekenen.
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding
op te leggen op de bijgevoegde inkoopstrategie en al hetgeen hierover is
besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van
de gemeente schaadt.

Samenvatting

De gemeente Hillegom vindt het zeer belangrijk om de samenleving op de
hoogte te houden van de gemeentelijke plannen en beleid. Dit doet de gemeente
onder meer door het publiceren van berichten via de Gemeenteberichten in de
Hillegommer.
In de huidige situatie worden de gemeentelijke publicaties van Hillegom, Lisse,
Teylingen en Noordwijk gepubliceerd in de huis-aan-huis bladen van uitgeverij
Verhagen.
In 2015 is de plaatsing en verspreiding van gemeentelijke publicaties Europees
aanbesteed. De opdracht is gegund aan uitgeverij Verhagen voor de periode tot
31 augustus 2017 en is twee keer 1 jaar verlengd.
Het huidige contract loopt op 1 september 2019 af. De drie gemeenten gaan de
opdracht opnieuw gezamenlijk met de gemeente Noordwijk aanbesteden.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-083755 - 203988
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk:
- Bezoek gebracht aan 60 jarig huwelijksjubileum
- Theatervoorstelling bijgewoond ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum van
de KBO Hillegom
Dhr. Van Trigt:
- Meegelopen met avondvierdaagse voor speciale doelgroepen en medailles
uitgereikt
- Werkbezoek gebracht aan Cardea
- Theatervoorstelling bijgewoond ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum van
de KBO Hillegom
- Opening verricht van de cultuurbelevingsdag
Mevr. Hoekstra:
- Certificaten uitgereikt aan energiecoaches

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-083755 - 204095
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 mei 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 mei 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten).

Z-19-084188 - 204865
Aanvullende informatie naar aanleiding rapport RIVM "Onderzoek
bestrijdingsmiddelen en omwonenden"

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Bestuur en Management Ondersteuning
1. De raadsbrief "Aanvullende informatie naar aanleiding rapport RIVM
"Onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden" vast te stellen.
Het college verstrekt de raad middels een raadsbrief een reactie en aanvullende
informatie naar aanleiding van het eerder gepubliceerde rapport van het RIVM
"Onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden".
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-084188 - 205302
Beantwoording raadsvragen Plan van Aanpak Fietsparkeren

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
1. De beantwoording Raadsvragen Plan van Aanpak Fietsparkeren vast te
stellen.
Op 6 mei 2019 heeft de fractie van Groen Links vragen gesteld aan het college
over het Plan van Aanpak Fietsparkeren van de provincie Zuid-Holland. De
beantwoording van deze vragen wordt hierbij vastgesteld.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

