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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. I. Dirven, loco-secretaris;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van 
Rijn, wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-270491 - 576917 

Onderwerp Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek Wet openbaarheid van bestuur 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek over de uitvoering van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vast te stellen. 

Samenvatting De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft de uitvoering van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) onderzocht. Haar rapport en bevindingen heeft 
ze voorgelegd aan het college met het verzoek om een bestuurlijke reactie. Het 
college is blij met het uitgebreide en zorgvuldig opgestelde rapport. Ze kan zich 
vinden in de aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over de afstemming tussen 
raad en college over (beleids)uitvoering van de wet, over de 
informatievoorziening op de website en de over de borging van de uitvoering 
van de wet in de organisatie. De bestuurlijke reactie geeft een toelichting op het 
rapport en gaat in op de aanbevelingen. Het college heeft besloten de 
bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek over de uitvoering van de Wob 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-258141 - 555779 

Onderwerp Onderzoeksrapport RIVM naar gezondheidseffecten ultrafijnstof Schiphol 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief, over het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten 
van ultrafijn stof (UFS) door vliegverkeer rond Schiphol, vast te stellen. 

Samenvatting Het RIVM heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht 
gekregen om onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof 
van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol. Dit onderzoek dat het RIVM de 
afgelopen 5 jaar heeft gedaan naar ultra-fijnstof van vliegverkeer in de 
omgeving van Schiphol delen we middels een raadsbrief. Het college van 
Hillegom heeft de raadsbrief inzake het onderzoeksrapport van RIVM naar 
gezondheidseffecten ultra-fijnstof Schiphol vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-270199 - 576334 

Onderwerp Preventieplan Dak- en thuisloosheid 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Om het preventieprogramma dak- en thuisloosheid Duin- en Bollenstreek vast te 
stellen.    

Samenvatting Per 2023 gaat elke gemeente in Holland Rijnland de opvang voor dakloze 



inwoners en inwoners die dakloos dreigen te worden organiseren. Voor zeer 
specialistische vragen bij dakloosheid blijven de gemeenten in Holland Rijnland 
samenwerken. Ter voorbereiding op het overnemen van deze taak van 
gemeente Leiden is afgesproken dat door gemeenten Hillegom, Lisse en 
Teylingen, Noordwijk en Katwijk een preventieprogramma dak- en thuisloosheid 
wordt opgesteld en uitgevoerd, om zoveel mogelijk dakloosheid te voorkomen 
bij de eigen inwoners.   
 
Het preventieprogramma is opgesteld volgens de in Holland Rijnland 
afgesproken uitgangspunten: ‘Wonen als basis’, ‘We zijn er vroeg bij’ en ‘Beleid 
en regelgeving sluit aan bij de ondersteuningsvraag’. Hiermee worden 
verschillen tussen de gemeenten tegengegaan. Het preventieprogramma dak- 
en thuisloosheid is opgesteld door de gemeente Lisse met de gemeenten 
Hillegom, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. 
 
De uitvoering van het preventieprogramma dak- en thuisloosheid richt zich op 
zes projecten. Onder andere wordt er ingezet op woningbehoud, goede 
informatieverstrekking aan inwoners die dreigen dakloos te worden en huidige 
afspraken die tot dakloosheid kunnen leiden worden nader bekeken. Deze 
projecten worden met betrokken ketenpartners, zoals de corporaties en sociale 
welzijnspartners, opgepakt.  
  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-270142 - 576225 

Onderwerp Transitieloket Bollenstreek - versnelling energietransitie MKB 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De bijgevoegde raadsbrief Transitieloket Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting Het Transitieloket Bollenstreek is een regionaal initiatief om het MKB in de regio 
te ondersteunen bij de energietransitie. Het loket gaat dit najaar van start om 
de energietransitie bij het MKB waar mogelijk te versnellen, o.a. door 
informatiebijeenkomsten, hulp bij het vinden van subsidies en om bedrijven die 
hulp zoeken en hulp kunnen bieden aan elkaar te verbinden. Dat doen we in 
nauw overleg met de ondernemers en ondernemersverenigingen.  Het college 
van Hillegom heeft de raadsbrief inzake het Transitieloket Bollenstreek 
vastgesteld.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-253300 - 575003 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde 
Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" vast te stellen; 

2. de procedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan "Rotonde 
Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" met identificatiecode 
NL.IMRO.0534.BPRotondeWeerlaan-ON01 door het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake starten bestemmingsplanprocedure 
ontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, 
Hillegom" vast te stellen. 

Samenvatting Op 31 maart 2021 heeft het college besloten dat er een rotonde aangelegd moet 
worden bij het Integraal KindCentrum (IKC) Vossepark in Hillegom. Het 
kruispunt Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan is inmiddels een stuk drukker 
geworden en wordt in de toekomst nog drukker. Met de aanwezigheid van het 
IKC wordt de kruising structureel door meer voetgangers en fietsers gebruikt. 
Op 21 september 2021 is door het college een inrichtingsplan voor de rotonde 
vastgesteld. Het aanleggen van een rotonde op de betreffende plek past niet 
binnen de bestemmingen van de geldende bestemmingsplannen. Daarom is een 
aanpassing op deze locatie noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan maakt 
de voorgenomen ontwikkeling mogelijk. 
 
Na het collegebesluit van 7 juni 2022 is het voorontwerpbestemmingsplan 
voorgelegd aan de wettelijke vooroverlegpartners. In totaal zijn drie reacties 



ontvangen, een vooroverlegreactie van de Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM), een vooroverlegreactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland en 
een advies van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De reacties van het 
hoogheemraadschap en de ODWH hebben ertoe geleid dat het bestemmingsplan 
is aangepast. Dit betreffen kleine wijzigingen in de toelichting met betrekking tot 
de aspecten archeologie en water. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar om 
ter inzage te leggen. 
 
Besloten wordt om de wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan "Rotonde 
Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" vast te stellen, de procedure voor het 
ontwerpbestemmingsplan te starten en de gemeenteraad te informeren over dit 
besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234765 - 573993 

Onderwerp Uitbreiding asbestemmingen 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de realisatie van een nieuwe urnenmuur en de 
opwaardering van de urnengraven.  
2. Een keuze te maken uit de drie uitgewerkte varianten (zie bijlage).  
3. De investering op te nemen in de tweede bestuursrapportage.  
  

Samenvatting De twee huidige urnenmuren op de begraafplaats aan de Wilhelminalaan hebben 
een beperkte vrije capaciteit. Hierdoor kan niet voldaan worden aan de behoefte 
van nabestaanden. Ruimen van de urnennissen is geen optie omdat de eerste 
termijnen van de huidige urnennissen pas in 2024 verlopen.  
De bestaande 18 urnengraven zijn allen nog vrij, maar deze zijn sterk verouderd 
waardoor er geen vraag naar is. Door een nieuwe urnenmuur te realiseren en de 
urnengraven een opwaardering te geven, kan de gemeente voldoen aan de 
vraag naar asbestemmingen. 
Het college heeft besloten in te stemmen met de realisatie van een nieuwe 
urnenmuur en de opwaardering van de urnengraven voor de begraafplaats aan 
de Wilhelminalaan. Het college heeft hiervoor een keuze gemaakt uit een van de 
drie ontwerpen en heeft besloten deze investering op te nemen in tweede 
bestuursrapportage.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-266071 - 569253 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 6 september 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 6 september 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


