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Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-058334 - 137159 

Onderwerp  Installeren van een Zorg- en Veiligheidstafel voor 2 jaar 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. Een Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd HLT breed in te stellen voor een periode 

burgemeester en wethouders  van twee jaar. 

besluit   

Samenvatting  De burgemeesters en wethouders zorg van de HLT gemeenten hebben twee keer 
  per jaar een bestuurlijk overleg. Daarin is afgesproken dat we werken aan het 
  versterken van de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg. Een 
  van de thema’s waarin deze versterking zeer actueel en urgent is, is voor het 
  thema jeugd(problematiek). Voor de aanpak van jeugdproblematiek blijkt enkel 
  inzet vanuit veiligheid, vaak strafrechtelijk, niet voldoende effectief en is het van 
  belang om zorg en veiligheid te combineren. Het project jeugd Hillegom in 2017 
  onderschrijft dit. Naar aanleiding van ernstige zorgen bij politie en gemeente 
  Hillegom is in 2017 voor een groep overlast gevende jeugd in Hillegom het 
  project ‘Jeugd Hillegom’ gestart. De kern van dit project bestond uit een ‘Zorg- 
  en Veiligheidstafel’ waarbij zorg- en veiligheidspartners informatie deelden en 
  samen kwamen tot een effectieve integrale aanpak van de jongeren in de 
  jeugdgroep. Het project is in april 2018 gestopt omdat deze aanpak gericht was 
  op een specifieke groep jongeren en de capaciteit en financiële middelen 
  eindigden. Het onderliggend convenant, nodig om gegevens te mogen 
  uitwisselen tussen zorg- en veiligheidspartners, loopt af. Gedurende het project 
  is echter naar voren gekomen dat het voor zorg- en veiligheidspartners 
  ontbreekt aan een dergelijk overlegplatform waar zij vroeg signalen en zorgen 
  kunnen uitwisselen en kunnen komen tot een sluitende integrale aanpak. Voor 
  de aanpak van jeugd(problematiek) bleek dit echter wel noodzakelijk. We willen 
  criminaliteit en ernstige overlast in de buitenruimte voorkomen en ons meer 
  richten op preventie. Daarvoor is het nodig dat professionals en organisaties in 
  het domein veiligheid en zorg effectief samenwerken voor jeugdigen waarover 
  zorgen zijn om samen te komen tot een integrale aanpak. Een dergelijk platform 
  stelt professionals in staat om vroegtijdig vanuit hun expertise aan te haken in 
  een casus zodat de jeugd in HLT de noodzakelijke zorg en aandacht krijgt. Een 
  structureel overlegplatform met de gemeente als keten regisseur creëert kortere 
  lijntjes tussen de diverse zorg- en veiligheidspartners waardoor een dergelijk 
  platform in de toekomst overbodig wordt. Daarom wordt nu voorgesteld om een 
  Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd HLT breed in te stellen voor een periode van 

  twee jaar. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039231 - 139603 

 
 

Onderwerp  Ontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 14 en 16 in Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties en 

burgemeester en wethouders  de toelichting van het bestemmingsplan aan te vullen; 

besluit  2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 14 en 
  16, Hillegom' met identificatienummer 
  NL.IMRO.0534.BPFrederksln14en16-ON01 te starten door het 
  ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 

  3. de raadscommissie te informeren van dit besluit conform bijgaande 
   



  raadsbrief. 

Samenvatting  Aan de Frederikslaan in Hillegom zijn, naast nummer 12, twee onbebouwde 
  percelen gelegen. De eigenaren hebben het voornemen om hier twee 
  (burger)woningen te realiseren. Omdat de locatie in het werkingsgebied van de 
  Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, worden het twee 

  greenportwoningen. 

  Woningbouw buiten de bebouwingscontouren van de Duin- en Bollenstreek is 
  volgens het regionaal ruimtelijk beleid (vastgelegd in de ISG) niet meer 
  toegestaan, met uitzondering van zogenoemde greenportwoningen. Voor deze 

  woningen dient een bouwtitel te worden verkregen (gekocht) via GOM. 

  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. Na dit principebesluit zijn in opdracht van de 
  initiatiefnemers de nodige onderzoeken uitgevoerd en is een 
  voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op 10 juli 2018 heeft het college 
  besloten om het voorontwerpbestemmingsplan voor te leggen aan de formele 
  overlegpartners. Er zijn enkele reacties ingediend. Deze zijn in de toelichting van 
  het bestemmingsplan benoemd. Naar aanleiding van één vooroverlegreactie is 
  de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan aangevuld. Het 

  ontwerpbestemmingsplan is nu gereed. 

  Besloten wordt om in te stemmen met het starten van de procedure voor het 

  ontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 14 en 16, Hillegom'. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-060656 - 143143 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 oktober 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 oktober 2018. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-060656 - 143618 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Werkbezoek Gedeputeerde Staten bijgewoond 

besluit  -HLTsamen gemeenteradenbijeenkomst bijgewoond 

  -Bezoek gebracht aan een 65 jarig bruidspaar 

  Dhr. De Jong: 
  -HLTsamen gemeenteradenbijeenkomst bijgewoond 

  -Overleg gevoerd met woonstichtingen en GGZ 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Bondgenotenontbijt Holland Rijnland aanpak laaggeletterdheid bijgewoond 
  -Overleg gevoerd met woonstichtingen en GGZ Rivierduinen 
  -Overleg Dagelijks Bestuur Holland Rijnland bijgewoond 

  -Lagerhuis debat van groep 8 op de Johannesschool bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Werkbezoek Gedeputeerde Staten bijgewoond 
  -Masterclass Meerlanden bijgewoond 
  -Afgevaardigden bijeenkomst van het Cultuur Historisch Genootschap 
  bijgewoond 
  -Werkbezoek aan Experion gebracht 

  -Flower Science Café bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra: 
  -Werkbezoek Gedeputeerde Staten bijgewoond 
  -Werkbezoek aan Experion gebracht 
  -Masterclass Meerlanden bijgewoond 

  -Uitreiking duurzaamheidsprijs bijgewoond 
   



 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-060656 - 144703 

 
Onderwerp Persinformatie 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      Onderwerp Zorg/Veiligheidstafel wordt bekeken met Communicatie. Met 

burgemeester en wethouders      betrekking tot ingeplande persmomenten wordt nagegaan wie de organisatie  
besluit heeft, welke rol het college heeft en wat de kernboodschap is. Secretaris neemt 

contact op met Communicatie. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


