
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 december 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

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

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

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-039624 - 87256 
 

Onderwerp Intrekken Multidisciplinair Objectplan Draka Interfoam BV 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 
 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders Het Multidisciplinair Objectplan Draka Interfoam in te trekken. 

besluit 
 

Samenvatting Het Multidisciplinair Objectplan Draka Interfoam is op- en vastgesteld in 2007. 

In de tussentijd is het Fioretticollege naast Draka Interfoam gevestigd. 

Gedurende de ruimtelijke ordening procedure om de school daar te vestigen is 

uitgebreid stil gestaan bij de veiligheidsaspecten. Bestuurlijk was er de wens 

om het Fioretticollege een plaats te geven in een nieuw plan, vanwege de 

toename van het aantal aanwezigen in het gebied rondom Draka.  
In het voorjaar van 2016 is dit verzoek bij Veiligheidsregio Hollands 

Midden neergelegd. In het najaar is toen een werkgroep gestart dat eind 2017 

een Informatiekaart Draka heeft opgeleverd. 

 
 

Besluit Akkoord (gewijzigd besloten) Kleine wijziging in de bijlage.  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-053416 - 149375 
 

Onderwerp Stand van zaken uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018-2022 Hillegom 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van     1. In te stemmen met het verslag 'Stand van Zaken Uitvoeringsprogramma 

burgemeester en wethouders          Duurzaamheid Hillegom 2018-2022'  
besluit 2. Het verslag met begeleidende raadsbrief ter informatie aan de raad toe 

sturen. 
 

Samenvatting Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-

2022 is afgesproken om de raad regelmatig te informeren over de voortgang. 

Op donderdag 4 oktober is daarom een presentatie gegeven over de stand van 

zaken van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid in de raadscommissie. 

Toegezegd tijdens deze avond is om ook een verslag toe te sturen met daarin 

weergegeven de stand van zaken van alle activiteiten zoals opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022. Dat verslag ligt nu ter 

instemming aan u voor, zodat het met een begeleidende raadsbrief ter 

informatie aan de raad kan worden toegestuurd. 
 

Besluit Akkoord (gewijzigd besloten) Kleine wijziging in de bijlage.  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-062893 - 149918 
 

Onderwerp Wijziging verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 
 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 



 
Het College van De raad voor te stellen:  

burgemeester en wethouders De verordening tot wijziging van de verordening maatschappelijke 

besluit ondersteuning 2018 met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 vast te stellen. 
 

Samenvatting Bij AMvB wordt met ingang van 1 januari 2019 het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

gewijzigd waardoor de eigen bijdrage inkomens- en vermogensonafhankelijk is 

en vastgesteld is op maximaal € 17,50 per periode bijdrage van vier weken. 

Deze maatregel geldt niet voor beschermd wonen en opvang; deze bijdrage blijft 

inkomens- en vermogensafhankelijk.  
De kosten van de maatregel voor de ISD bedragen naar schatting € 699.000, 

hiervan wordt naar verwachting maximaal € 500.000 gecompenseerd uit het 

Gemeentefonds. Daarnaast wil het Dagelijks Bestuur van de ISD nadenken 

over de mogelijkheden om de stijging van de kosten te beperken door 

bijvoorbeeld strenger te zijn aan de poort en een onderzoek te doen naar 

algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. 
 

De aanlevering aan het CAK en de oplegging en inning door het CAK wijzigt in 

2019 niet. De maatregel heeft tot gevolg dat de Verordening, het 

Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels wijzigen. 
 

De AMvB treeft in werking op 1 januari 2019 (voor de Wlz) voor de Wmo, 

behalve voor beschermd wonen, is de inwerkingtreding 31 december 2018 

omdat dat de ingangsdatum is van de eerste bijdrageperiode van de reeks van 

13 bijdrageperioden van het jaar 2019. 

 
 
 
 

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

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-064469 - 153555 

 
Onderwerp Raadsbrief Invulling jongerenwerk Hillegom 2019 

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

 
Afdeling TM WMO en Participatie 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders      1. In te stemmen met het toezenden van bijgaande raadsbrief aan de raad. 

besluit 

 
Samenvatting Naar aanleiding van ernstige zorgen bij politie en gemeente is in 2017 is voor 

een groep overlast gevende jeugd in Hillegom het project 'Jeugd Hillegom' 

gestart. Gedurende het project zijn verschillende knelpunten aan het licht 
gekomen die hebben bijgedragen aan de ernstige overlast in de buitenruimte 

van de jeugdgroep. Zo bleek het jongerenwerk de afgelopen jaren onvoldoende 

in staat om contact te leggen met deze overlastgevende jeugd. Gezien het 

ontbreken van verbinding tussen de jeugd(groep) en het jongerenwerk, is 

ervoor gekozen om tijdelijk een andere partij, namelijk Streetcornerwork, in te 

schakelen. Streetcornerwork werkt aanvullend op de inzet van het reguliere 

jeugd- en jongerenwerk en heeft ervaringen met zwaardere  
doelgroepen. Streetcornerwork is sinds augustus 2017 werkzaam in de 

buitenruimte van Hillegom. Het jongerenwerk (Welzijnskwartier) heeft in deze 

tijd verschillende ontwikkelingsopgaven mee gekregen om zo te werken aan de 

verbinding met de doelgroep in Hillegom. 
 

In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is door de raad geld beschikbaar 

gesteld voor de verlenging van Streetcornerwork tot en met augustus 2018. 

Daarbij is aangegeven dat de gemeente in de toekomst beoogt om met één 

uitvoeringspartij te werken voor het ambulante jongerenwerk en het 

accommodatie gebonden werk. Gezien uit intensieve monitoring bleek dat 

Welzijnskwartier in juni nog onvoldoende in stelling was, is op de 

raadsvergadering van 28 juni geld beschikbaar gesteld voor de inzet van 

Streetcornerwork tot en met december 2018. Daarbij is aangegeven dat 

Maatschappelijke Ontwikkeling medio september ging onderzoeken wat voor 

inzet het komend jaar gewenst is. 
 

Na intensieve monitoring en gesprekken met verschillende netwerkpartners 

blijkt Welzijnskwartier inmiddels voldoende in stelling om in 2019 te 

functioneren als één uitvoeringspartij voor het Jongerenwerk en het 

accommodatie gebonden werk. Gelet op de doelgroep in Hillegom wordt de 

formatie van Welzijnskwartier uitgebreid. De overeenkomst met 

Streetcornerwork loopt conform het contract eind dit jaar af. In bijgaande 

raadsbrief wordt de raad hierover geïnformeerd. 
 

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



Zaak / doc nr  Z-18-038803 - 153925 

Onderwerp  Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Jeugdfonds Sport en Cultuur 2019 - 

  2022  

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

Afdeling  TM JOSVC  

Het College van  1. In te stemmen met de voortzetting van deelname aan het Jeugdfonds Sport & 

burgemeester en wethouders  Cultuur Hillegom; 

besluit  2. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Jeugdfonds Sport 
  & Jeugdfonds Cultuur Zuid-Holland; 
  3. Een budget van € 40.000,- per jaar beschikbaar te stellen; 
  4. Het subsidiebedrag te verdelen in de verhouding van € 30.000,- voor Sport en 

  € 10.000,- voor Cultuur; 

Samenvatting  Sinds 1 september 2015 voorziet het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hillegom in 
  een behoefte en past zowel binnen de ambities van het Coalitieakkoord 2019- 
  2022, het huidige armoedebeleid en het sport- en beweegbeleid van de 
  gemeente Hillegom. Uit de jaarrapportages blijkt dat de aanvragen voor Sport in 
  de afgelopen jaren telkens hoger uitkwamen en voor Cultuur binnen het 
  beschikbare budget zijn gebleven. In de nieuwe 
  samenwerkingsovereenkomst wordt een bedrag van € 40.000,- per jaar 
  beschikbaar gesteld, waarbij de dekking komt uit de geoormerkte 
  kinderarmoede gelden van het Rijk. Binnen de nieuwe overeenkomst is het 
  beschikbaar gestelde subsidiebedrag voor Sport met € 5.000,- verhoogd naar € 
  30.000,- en is het beschikbaar gestelde subsidiebedrag voor Cultuur met € 
  10.000,- gelijk gebleven. De nieuwe overeenkomst wordt aangegaan voor vier 

  jaar gedurende de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-18-063492 - 155303 

 
 

Onderwerp  Agenderingsvoorstel Raadscommissie: Presentatie Omgevingsdienst West- 

  Holland  

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  
1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel "presentatie 

burgemeester en wethouders 
 

 

Omgevingsdienst West Holland" voor de raadscommissie van 10 januari 2019. 
besluit 

 
   

Samenvatting  De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, Marlies Krul, komt een 
  presentatie geven in de raadscommissie van 10 januari. Ze zal ingaan op de 

  volgende onderwerpen: 

   Hoe stond de organisatie er voor en waar staan ze nu? 
   De visie van Marlies Krul en waar wil zij met de organisatie naartoe? 
   Veranderingen door de komst van de Omgevingswet, hoe bereidt de 
   ODWH zich voor. 

   De Kadernota 2020 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-052352 - 155376 

 
 

Onderwerp  Afsluiten Special Coverage Location parkeergarage Brakershof 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1. In te stemmen met het opheffen op van de Special Coverage Location 

burgemeester en wethouders   parkeergarage Brakershof. 

besluit  2. De vaststellingsovereenkomst met VVE Hoofdsplitsing Brakershof, 

   Hooghewerf en Dirk III te beëindigen. 

Samenvatting  Bij de bouw van de parkeergarage, woningen en winkels Brakershof en 
  Hooghewerf in 2008 is door de hulpdiensten het communicatiesysteem C2000 
  als voorwaarden opgenomen voor het in gebruik nemen van de parkeergarage. 
  Over de kosten van aanleg en onderhoud was de nodige discussie en na een 
  rechtbanktraject is via mediation een vaststellingsovereenkomst opgesteld en 

  ondertekend door de partijen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode 
    



  van 10 jaar, met een evaluatie in 2018. Naar aanleiding van de evaluatie is 
  advies gevraagd aan de hulpdiensten van de veiligheidsregio of het C2000 

  systeem gehandhaafd moet blijven. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-065625 - 156138 

 
 

Onderwerp  aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  In te stemmen met de aanwijzing van de 6 collectieve festiviteiten voor 2019: 

burgemeester en wethouders  
1. Jaarwisseling (de nacht van 31 december op 1 januari) besluit  

  2. Bloemencorso (zaterdag 13 april) 
  3. Koningsnacht (de nacht van 26 op 27 april) 
  4. Hillegoms muziekfeest (zaterdag 29 juni) 
  5. Harddraverij (vrijdag 13 september) 

  6. Kermis (zaterdag 14 september) 

Samenvatting  Door het aanwijzen van een 6-tal collectieve festiviteiten door het college, 
  krijgen horecaondernemers de gelegenheid tijdens deze dagen de 

  geluidsnormen te overschrijden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-002590 - 156231 

 
 

Onderwerp  Omgevingsvergunning 18 hofjeswoningen Parallelweg 101 Hillegom. 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van   In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen; 

burgemeester en wethouders   De omgevingsvergunning voor de Parallelweg 101 te verlenen. 

besluit    

Samenvatting  Op 1 oktober 2014 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie 
  van 18 hofjeswoningen aan de Parallelweg 101 te Hillegom. Hiertoe wordt een 
  bestaand bedrijfsgebouw verbouwd tot 18 woningen. Het plan valt binnen het 
  bestemmingsplan " de Zanderij". In dit bestemmingsplan is een 
  wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de 
  bedrijfsbestemming te wijzigen naar een woonbestemming. In dit geval is het 
  niet mogelijk gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, omdat niet 
  voldaan wordt aan de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning. Met 
  betrekking tot dit onderdeel zijn aparte afspraken gemaakt. Aangezien geen 
  gebruik gemaakt kan worden van de wijzigingsbevoegdheid is een 
  omgevingsvergunning aangevraagd die verleend kan worden met een 
  uitgebreide procedure. De ontwerpomgevingsvergunning en het verzoek hogere 
  grenswaarde hebben in de periode van 26 april 2017 tot en met 6 juni 2017 ter 
  inzage gelegen. In deze periode van terinzagelegging zijn 11 zienswijzen 
  ingediend. De zienswijzen hebben met name betrekking op parkeren, bezonning 
  en privacy. Besloten wordt om in te stemmen met de Nota van beantwoording 
  zienswijzen en de omgevingsvergunning voor de bouw van de 18 

  hofjeswoningen te verlenen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-066013 - 157063 

 
 

Onderwerp  Integrale toegang 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Eén integrale toegang voor het sociaal domein te realiseren voor alle 

burgemeester en wethouders   inwoners (0 - 100+). 

besluit  2. Uitvoering te geven aan de vier adviezen van het rapport Advies 
   Project Integrale Toegang. 
  3. Te kiezen voor scenario 3 van het Advies Project Integrale Toegang. 

  4. Te onderzoeken of scenario 2 als tussenstap noodzakelijk is. 
    



  5. Een externe kwartiermaker te laten aanstellen voor het ontwikkelen 
  van een implementatieplan en om de implementatie van de integrale 
  toegang te begeleiden. Per gemeente komen de kosten neer op € 
  41.500,- per jaar. 

  6. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief. 

Samenvatting  Op 2 november jl. hebben de wethouders sociaal domein van de B5 gemeenten 
  het advies Project Integrale Toegang besproken. Unaniem is de voorkeur 
  uitgesproken voor een integrale toegang van 0 – 100+. De gemeenten willen 
  Investeren in een brede lokale samenwerking met alle partners en de toegang 
  tot zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij de inwoner organiseren, 
  processen versimpelen en versnellen. Ook is unaniem de voorkeur uitgesproken 
  voor scenario 3 van het advies ten aanzien van het invulling geven aan het 
  mandaat voor het beoordelen en toekennen van WMO-voorzieningen. Zij het dat 
  een aantal gemeenten een tussenstap wil inlassen (via scenario 2 naar 3) en dat 
  een aantal gemeenten zich nog wil beraden over de betrokkenheid van het 
  Servicepunt Werk SPW) bij de integrale toegang. Deze aspecten worden 

  meegenomen in het implementatieplan. 

  Scenario 2: Alle medewerkers van het lokale team voeren een brede 
  vraagverheldering uit. ISD-medewerkers maken deel uit van het lokale team 
  met hun bevoegdheid voor de beoordeling en toekenning van Wmo- 
  voorzieningen, schuldhulpverlening en Participatiewet. 
  Scenario 3: het mandaat voor toekennen en beoordelen van voorzieningen 

  wordt belegd bij alle leden van het lokale team. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-065959 - 157078 

 
 

Onderwerp  zienswijze Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  De raad voor te stellen een zienswijze uit te brengen op de concept 

burgemeester en wethouders  Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 overeenkomstig bijgevoegd 

besluit  raadsvoorstel. 

Samenvatting  Op 13 december 2018 zal het dagelijks bestuur van Holland Rijnland de concept 
  Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrijgeven voor inspraak. Het 
  opstellen van de huisvestingsverordening is een aan Holland Rijnland 
  overgedragen taak. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland biedt de 

  gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 

Besluit  

 

Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud  van tekstuele wijzigingen in de 

zienswijze. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-066294 - 157750 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd 4 december 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W dd 4 december 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-066294 - 158557 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Trigt: 

burgemeester en wethouders  - Met welzijnskompas een werkbezoek aan Piëzo gebracht 

besluit  - Convenant “Vroeg Eropaf” getekend 

  - De Fair Play Bokaal uitgereikt 

   



 
Mevr. Hoekstra:  
- Presentatie over Energie-akkoord gehouden voor de gemeenteraad 

van Oegstgeest 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


