
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 11 oktober 2022 

 
 

Status 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;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-273079 - 581441 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 20 september 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 20 september 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275097 - 584952 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 27 september 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 27 september 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259130 - 576289 

Onderwerp Ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan Zandlaan 38-44 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgaande 'Vooroverlegnota voorontwerp 
wijzigingsbesluit omgevingsplan Zandlaan 38 en 44'. 

2. Het ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan ‘Zandlaan 38-44’ met 
IMRO-code NL.IMRO.0534.OPZandlaan38tm44-ON01 vast te stellen. 

3. De procedure van het ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan 
‘Zandlaan 38-44’ te starten door het ontwerp omgevingsplan voor 6 
weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen. 

4. De bijgaande raadsbrief inzake het ontwerp wijzigingsbesluit 
omgevingsplan locatie Zandlaan 38-44 vast te stellen. 

 
  

Samenvatting Tussen Zandlaan 38 en 44 in Hillegom is een onbebouwd perceel waar tot op 
heden sierteelt plaatsvond. 
De eigenaar wil hier 4 zogenaamde Greenportwoningen (GOM-woningen) 
realiseren; dit zijn 4 vrijstaande woningen. Dit plan draagt bij aan de ambities 
van de Omgevingsvisie Hillegom, het Woonprogramma en de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG2016). 
Het plan voor deze nieuwe woningen wordt niet direct toegestaan in 



omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij. Een wijziging van het 
omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij op deze plek is daarom nodig om 
het plan mogelijk te maken. De initiatiefnemer heeft in overleg met de 
gemeente een wijziging van het omgevingsplan opgesteld. 
Van 14 juli tot met 25 augustus dit jaar is er vooroverleg met onze 
vooroverlegpartners geweest. Van één vooroverlegpartner is er een reactie 
ontvangen. Deze reactie leidt niet tot een verandering van het plan. 
 
Het college besluit in te stemmen met bijgaande 'Vooroverlegnota voorontwerp 
wijzigingsbesluit omgevingsplan Zandlaan 38 en 44'. Daarnaast is besloten 
het ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan Zandlaan 38-44 met IMRO-code 
NL.IMRO.0534.OPZandlaan38tm44-ON01 vast te stellen en de procedure van 
het ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan ‘Zandlaan 38-44’ te starten door 
het ontwerp omgevingsplan voor 6 weken ter inzage te leggen voor het indienen 
van zienswijzen. Tevens is besloten de raad te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-274396 - 583802 

Onderwerp Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief Gevolgen Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds voor Hillegom 
vast te stellen.  

Samenvatting Het college van B&W van Hillegom heeft van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds 
ontvangen. In die circulaire staan de financiële gevolgen voor de gemeenten. 
Het Gemeentefonds is de grootste inkomstenbron, ook van Hillegom. De 
inkomsten van Hillegom stijgen. Dat komt door de stijgende inflatie, bijdragen 
voor de energietoelage, verrekening van het BTW-compensatiefonds en 
bijdragen voor invoering van de Omgevingswet. Het college informeert in de 
raadsbrief 'Gevolgen Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds' de 
gemeenteraad over de financiële wijzigingen.  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-228842 - 575087 

Onderwerp Leidsestraat 122 Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt 
om: 
1. De 'Nota van beantwoording zienswijzen Leidsestraat 122 Hillegom' vast te 
stellen. 
2. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht 
(de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het besluit omgevingsrecht (het Bor) te 
verklaren overeenkomstig bijgaande 'verklaring van geen bedenkingen', geen 
bedenkingen te hebben tegen de op 13 juli 2021 ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning voor de transformatie van de bestaande bollenschuur op 
het adres Leidsestraat 122 en het aanbouwen van een nieuw gebouw ten 
behoeve van de realisatie van 15 appartementen. 
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. 

Samenvatting Voor het perceel Leidsestraat 122 in Hillegom is op 13 juli 2021 een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van de bestaande 
karakteristieke bollenschuur. Ook wordt een nieuw gebouw in dezelfde stijl als 
de  karakteristieke bollenschuur aangebouwd. Hierbij gaat het om het toevoegen 
van  in totaal 15 appartementen. De aanvraag past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan 'Elsbroek' omdat op grond van dit bestemmingsplan ter 
plaatse een bedrijfsbestemming geldt en wonen hier niet is toegestaan. Voor dit 
project is de uitgebreide Wabo procedure (artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 
3°) van toepassing. Bij deze procedure is het noodzakelijk dat de gemeenteraad 
aangeeft of er medewerking verleend kan worden aan het bouwplan door een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
 
Een ontwerpvergunning heeft van woensdag 9 maart 2022 t/m dinsdag 19 april 
2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er zienswijzen ingediend 
tegen de plannen. Het college van B&W heeft een standpunt ingenomen ten 



aanzien van deze zienswijzen en dit verwerkt in een beantwoordingsnota. Het 
plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en de zienswijzen zijn op een 
passende manier van een reactie voorzien. 
 
Besloten wordt om aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen 
waarin de raad wordt voorgesteld om: de 'Nota van beantwoording zienswijzen 
Leidsestraat 122 Hillegom' vast te stellen, te verklaren om geen bedenkingen te 
hebben tegen de aanvraag omgevingsvergunning en geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259485 - 558040 

Onderwerp Aanschaf bodycams voor de boa's 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Met ingang van 1 januari 2023 het gebruik van bodycams voor de boa's in te 
voeren; 
2. Het "Protocol Bodycam" behorend bij de invoering van het werken met een 
bodycam vast te stellen; 
3. HLTsamen te verzoeken deze opdracht uit te voeren. 

Samenvatting Het voornaamste doel van de bodycams is het tegengaan van geweld tegen 
handhavers. Eerdere evaluaties van het gebruik van bodycams hebben geleerd 
dat dit vooral een preventieve werking heeft, een de-escalerend effect op het 
gedrag van mensen. Daarnaast kunnen incidenten worden vastgelegd en waar 
nodig kunnen die beelden gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden. Het 
college is voornemens met ingang van 1 januari 2023 het gebruik van bodycams 
voor de boa's in te voeren en heeft daartoe besloten het Protocol Bodycam, 
behorend bij de invoering van het werken met een bodycam, vast te stellen. Aan 
HLTsamen wordt gevraagd de uitvoering van deze opdracht voor te bereiden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-272588 - 582042 

Onderwerp Gezamenlijke brief Provinciale Staten Zuid-Holland over mobiliteitsmaatregelen 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gezamenlijke brief van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk en de regio Holland Rijnland inzake Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 

2. Wethouder Hoekstra te machtigen om namens het college de brief aan 
Provinciale Staten te tekenen. 

Samenvatting Op 10 juni 2022 is een akkoord bereikt over een pakket maatregelen voor zowel 
het openbaar vervoer, fiets-, als autoverkeer. Dit pakket leidt tot de verbetering 
van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Op 19 oktober spreekt de commissie 
Bereikbaarheid en Energie uit Provinciale Staten van Zuid-Holland zich uit over 
het voorstel van Gedeputeerde Staten. Hierin wordt voorgesteld om het 
investeringskrediet voor het maatregelenpakket met € 20 miljoen te verhogen 
tot € 47,2 miljoen. Met een gezamenlijke brief spreken de gemeenten Hillegom, 
Lisse, Noordwijk en Teylingen en de regio Holland Rijnland hun waardering uit 
voor dit voorstel. In deze brief vragen zij Provinciale Staten om positief te 
besluiten. 
Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom heeft besloten de 
gezamenlijke brief vast te stellen en wethouder Hoekstra te machtigen om 
namens het college de brief aan Provinciale Staten te tekenen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-269628 - 575712 

Onderwerp Burgerinitiatief - vergroenen van de buitenruimte Vredelaan voor het gebouw 
van de Nachtegaal. 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 



Afdeling TM Informatiecentrum 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op basis van het burgerinitiatief, met betrekking tot het realiseren van een 
groene entree i.c.m. ruimte voor ontmoeting voor het appartementencomplex 
aan de Vredelaan in Hillegom, de procedure in gang te zetten om hiertoe te 
komen in plaats van de huidige versteende entree. 
2. Voor de uitwerking van dit plan een budget te reserveren van maximaal € 
25.000,--.  

Samenvatting De gemeente Hillegom staat open voor initiatieven uit de samenleving als het 
gaat om het een prettige, groene en veilige leefomgeving te creëren. In 2019 
heeft een groep inwoners van Hillegom, allen wonende aan de Vredelaan in 
appartementencomplex de Nachtengaal een idee ingediend bij de gemeente om 
de voorkant van het complex, wat nu een grote grijze stoep is, te 'vergroenen'. 
Op deze manier willen ze bijdragen aan duurzaamheid (tegels er uit groen er in), 
sociale cohesie (zullen samen met de bewoners het onderhoud doen) en 
biodiversiteit. In eerste instantie is vooral ingezet op een burgerinitiatief waarbij 
de gemeente meehelpt met bijvoorbeeld het werven van fondsen en adviseert 
bij de inrichting van de buitenruimte. Omdat niet de gehele financiering voor de 
uitvoer van dit plan uit de diverse fondsen kan komen, is het nodig dat de 
gemeente hier ook financieel gaat bijdragen. Het is een mooie gelegenheid om 
hier veel grijs om te zetten naar veel groen en daarnaast ook de sociale cohesie 
te bevorderen in deze buurt.  
Het college heeft besloten om op basis van het burgerinitiatief, met betrekking 
tot het realiseren van een groene entree i.c.m. ruimte voor ontmoeting voor het 
appartementencomplex aan de Vredelaan in Hillegom, de procedure in gang te 
zetten om hiertoe te komen in plaats van de huidige versteende entree. Tevens 
heeft het college besloten voor de uitwerking van dit plan een budget te 
reserveren van maximaal € 25.000,--.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271469 - 578439 

Onderwerp Rapportage Sturen op gemeenschappelijke regelingen 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De rapportage Sturen op Gemeenschappelijke regelingen vast te 
stellen; 

2. Het intakeformulier programma Sturen op gemeenschappelijke 
regelingen vast te stellen. 

Samenvatting De colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben aan de 
concerncontroller opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar een doelmatig 
en doeltreffend sturen op de gemeenschappelijke regelingen door de colleges. 
Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2021 van het college vastgelegd. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden door het houden van interviews en een korte 
sessie waarderend onderzoeken met intern betrokkenen. De drie belangrijkste 
ontwikkelpunten uit de rapportage zijn: actualiseer de Nota Verbonden partijen 
2018, vereenvoudig de instrumenten in de nota Verbonden partijen en 
implementeer de nota in de organisatie. Op basis van de rapportage is het 
intakeformulier Programma sturen op gemeenschappelijke regelingen opgesteld. 
Het intakeformulier gaat in de op de ontwikkelpunten, zoals genoemd in de 
rapportage. 
Het college heeft besloten de rapportage Sturen op Gemeenschappelijke 
regelingen en het intakeformulier daaromtrent vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


