
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 maart 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status 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;Dhr. J. Verheijen, wethouder;Mevr. 

A.E. Snuif, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-035669 - 78556 

Onderwerp  Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2017 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De "evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2017" vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting  Op 11 april 2017 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2017 (hierna: HUP 
  2017) vastgesteld (zie bijlage 2). Met het uitvoeringsprogramma concretiseren 
  wij de handhavingsnota op het gebied van de Wet algemene bepalingen 
  omgevingsrecht (hierna: Wabo) taken, de Algemene plaatselijke verordening 

  (hierna: APV) en de Drank- en horecawet (hierna: DHW). 

  Voor het cluster Boa’s bestond het grootste deel van de werkvoorraad in 2017 
  uit het afhandelen van klachten en meldingen conform de prioritering uit de 
  nota. Daarnaast heeft het cluster o.a. overtredingen opgespoord, blauwe zone 
  gecontroleerd en toezicht gehouden op de verkeersveiligheid rondom scholen. 
  De meeste bekeuringen zijn uitgeschreven op het verkeerd parkeren en blauwe 
  zone. Bovendien is een groot deel van de capaciteit ingezet bij de in het HUP 
  2017 benoemde projecten, zoals gehouden op jeugd- en vuurwerk overlast en 
  controle op “De Haven”. Daarnaast hebben de BOA’s/DHW-inspecteurs controles 

  uitgeoefend op de naleving van de Drank- en Horecawet. 

  Voor het cluster Bouw- en Woningtoezicht (hierna: cluster Bwt) bestond een 
  deel van de werkvoorraad in 2017 uit zaken met een doorloop uit 2016. Dit gold 
  zowel voor de controle op verleende vergunningen als voor de behandeling van 
  handhavingsdossiers. Daarnaast zijn er nieuwe zaken (handhaving en toezicht) 
  overeenkomstig de prioritering gestart en afgehandeld. In de meeste gevallen 
  zijn de handhavingszaken, klachten en meldingen opgelost door te overleggen 
  met de betrokkenen (melder en overtreder). Slechts in een enkel geval is een 
  handhavingsbesluit genomen. Naast de reguliere werkzaamheden, heeft het 
  cluster Bwt ook projectmatige werkzaamheden uitgevoerd. Deze stonden in het 
  teken van strijdig gebruik bestemmingsplannen en illegale bouw. Dit waren 
  onder andere de projecten Lapinenburgstraat en Landgoed Restaurant de Zuilen. 
  Daarnaast heeft het cluster Bwt zich bezig gehouden met de breedplaatvloeren 

  welke niet in het HUP 2017 was opgenomen. 

Besluit  Akkoord. Ter kennisname aan de raad, tezamen met HUP 2018. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-037011 - 80107 

 
 

Onderwerp  Collegevoorstel HUP 2018 Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
Te besluiten het ‘Handhavinguitvoeringsprogramma 2018’ vast te stellen en ter 

burgemeester en wethouders 
 

 

kennisname naar de raad te brengen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Het Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP 2018) omvat de werkzaamheden 
  voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en 

  woningtoezichtinspecteurs (BWT). 

  De werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en bestaan uit het afhandelen 
   



  van meldingen, toezicht houden op evenementen, uitvoeren van DHW-controles 
  en het controleren van onder andere de blauwe zone, honden, fietswrakken, 
  afval, veiligheid rondom scholen, hangjeugd, de weekmarkt, veiligheid op het 
  water, enzovoort. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten uit in het 

  kader van een schone leefomgeving en (verkeers)veiligheid. 

  De BWT’ers zijn naast het afhandelen van meldingen belast met het houden van 

  toezicht op bouwactiviteiten en strijdig gebruik van gronden en gebouwen. Dit 

  jaar voert het cluster handhavingsprojecten uit in het kader van strijdige 

  bewoning, illegale bouw, asbest en brandveiligheid. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). Ter kennisname aan de raad. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-037791 - 82350 

 
 

Onderwerp  Concept inrichting kruising Leidsestraat/Olympiaweg/van den Endelaan 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beheer 

Het College van  
1. In te stemmen met het concept-inrichtingsplan van de kruising burgemeester en wethouders  

besluit  Leidsestraat/Olympiaweg/Van den Endelaan. 

  2. Het concept-inrichtingsplan voor te leggen aan de werkgroep Verkeer, 
  de direct aanwonenden middels een brief te informeren en 
  alle inwoners/belanghebbenden gelegenheid geven een reactie te 

  geven op het concept-inrichtingsplan door het ter inzage te leggen. 

Samenvatting  De doorstroming op de Leidsestraat kan alleen verbeterd worden met het 
  aanleggen van de rechtsafstrook op de Leidsestraat. Een traditionele rotonde 
  heeft onvoldoende capaciteit. Voor een enkelstrook rotonde met drie bypasses of 

  voor een geoptimaliseerde partiele turborotonde ontbreekt de ruimte. 

Besluit  Akkoord. Tevens memo van pfh ter info naar raad. Pfh stemt dit ambtelijk af. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038193 - 83804 

 
 

Onderwerp  Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018 - 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. In te stemmen met het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018- 

burgemeester en wethouders  2019. 

besluit  2. De raad te informeren over dit besluit, middels de brief in de bijlage. 

Samenvatting  Om de zorg voor kinderen en gezinnen te waarborgen is een kwalitatief goed én 
  betaalbaar jeugdhulpstelsel van essentieel belang. Het Sturingsplan Jeugdhulp 
  Holland Rijnland 2018-2019 is opgesteld om dat te bereiken. Het sturingsplan 
  geeft een extra impuls aan de gewenste transformatie van de jeugdhulp, zoals 
  die beschreven staat in het beleidsplan voor de transitie van de jeugdzorg “Hart 
  voor de Jeugd”. Het sturingsplan is daarnaast ook van belang voor het 
  beheersen van uitgaven. Op dit moment zijn de uitgaven voor jeugdhulp voor 
  onze gemeente fors hoger dan de inkomsten. Met regiogemeenten is het 

  sturingsplan opgesteld. Nu volgt lokale besluitvorming. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). Ter kennisname naar de raad. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-033607 - 84594 

 
 

Onderwerp  benoeming dorpsdichter Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. De heer Paul Venderbosch te benoemen tot onbezoldigd dorpsdichter van 

burgemeester en wethouders  Hillegom voor de periode van twee jaar. 

besluit  2. De heer Venderbosch een vrijwilligersvergoeding toe te kennen van maximaal 

  € 1.000 per jaar. 

Samenvatting  In de huidige cultuurnota is beschreven dat de gemeente Hillegom een 

  dorpsdichter wil benoemen. Hiervoor is een oproep geplaatst op de website en in 
   



  De Hillegommer. Hierop zijn enkele reacties ontvangen, waaruit een geschikte 

  kandidaat is geselecteerd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038096 - 86585 

 
 

Onderwerp  Mandatering onderhoudsbestek Openbare Verlichting 2019-2022 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beheer Buitenruimte 

Het College van  
1. Stem in met de deelname aan het gezamenlijke aanbestedingstraject burgemeester en wethouders  

besluit  onderhoud Openbare Verlichting van de gemeenten Katwijk, 
  Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen voor de 

  periode 2019-2022. 

  2. Mandateer het college van Burgemeester en Wethouders van Katwijk 
  om namens gemeente Hillegom de aanbesteding te verzorgen tot het 

  uiteindelijke contract van de gunning. 

Samenvatting  In samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
  Hillegom, Lisse en Teylingen (Bollen6) wordt een aanbesteding voorbereid voor 
  "Onderhoud Openbare Verlichting 2019-2022". Gemeente Katwijk is voornemens 
  namens de Bollen6 gemeenten de aanbesteding te verzorgen. Hiermee 
  wordt invulling gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst OWbollen6 en 
  wordt een financieel voordeel behaald. Om dit op een juridisch correcte wijze 
  te doen, dient het college van B&W van gemeente Katwijk hiervoor te worden 

  gemandateerd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039634 - 87277 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 20-03-2018 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 20-03-2018 vast te stellen. 

besluit   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039634 - 88352 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van     Voorbereiding bezoek 29 maart Gedeputeerde Baljeu en CdK Smit: 

 burgemeester en wethouders  Ambtelijk wordt onderlegger aangeleverd bij dhr. Van Erk mbt zowel HLTsamen 

besluit  alsmede gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek. Actie secretaris. 

  

 

Afgelegde bezoeken: 

Dhr. Van Erk: 

-Excursie naar Europarlement 

-Vergadering districtscollege bijgewoond 

 
Dhr. De Jong: 

  -Officiële opening Keukenhof bijgewoond 

  Mw. Snuif: 
  -Officiële opening Keukenhof bijgewoond 

  -Vergadering DB Maregroep bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt 

  -Aandacht gevraagd voor het Lilianefonds in samenwerking met de Brede School 

  Dhr. Verheijen: 
  -Excursie naar Europarlement 

  -Locatie Veelzorg bezocht 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



Zaak / doc nr 

 

Z-18-033438 - 73475 

 
 

Onderwerp  Uitwerkingsplannen 3, 4 en 5 Vossepolder Hillegom  

Portefeuillehouder  Dhr. J. Verheijen, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  

1. De uitwerkingsplannen 3, 4 en 5 Vossepolder Hillegom vast te stellen. 
burgemeester en 

wethouders  

besluit  2. Kennis te nemen van de nieuwsbrief Vossepolder maart 2018 (en deze aan 

  de raadsleden en belangstellenden te laten versturen).  
  3. De selectieprocedure voor de verkoop en ontwikkeling van de bouwgrond in 

  

de uitwerkingsplannen 3, 4 en 5 Vossepolder Hillegom te starten. 

 

        Samenvatting  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Het college is op basis van artikel 1.2.1 (bestemmingsplanmethodiek) van het   

door de raad vastgestelde bestemmingsplan Vossepolder bevoegd tot het 

vaststellen van uitwerkingsplannen. De ontwerp uitwerkingsplannen 3, 4 en 5 

Vossepolder Hillegom zijn van 13 december 2017 tot en met 24 januari 2018 
ter inzage gelegd. Op 16 januari 2018 is een brief binnen gekomen, waarin 

een aantal inhoudelijke vragen over de uitwerkingsplannen, en over het effect 

van de tracékeuze voor de Duinpolderweg zijn gesteld. De brief kwalificeert 

niet als zienswijze. De vragen zijn ambtelijk beantwoord. Overigens is er 

verder geen reactie op de ter inzage gelegde ontwerp uitwerkingsplannen 

ontvangen. Het college kan de ontwerp uitwerkingsplannen 3, 4 en 5 

Vossepolder Hillegom nu definitief vaststellen. De gemeente Hillegom kan, als 

eigenaar van de bouwgrond in de Vossepolder, nu de selectieprocedure voor 

de verkoop en ontwikkeling van de bouwgrond in deze uitwerkingsplannen 
starten.  

 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 


