LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN HILLEGOM

Status

16 april 2019

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. van Rijn, wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder

Z-19-073893 - 177484
Herindeling wijken en buurten 2019
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Strategie en Projecten
De nieuwe wijk- en buurtindeling zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen
conform artikel 2 verordening nummering en naamgeving.
De politieke wens in gemeente Hillegom is meer inzicht in de effectiviteit van het
beleid te krijgen, bij voorkeur op wijkniveau. Met de huidige indeling is dit niet
mogelijk. De huidige indeling voldoet niet aan de richtlijnen van CBS, waardoor
informatie niet representatief is. We zijn gestart met een nieuwe indeling aan de
hand van de CBS richtlijnen. De nieuwe gestelde richtlijnen van het CBS gaan
ter informatie hierbij.
Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijziging.

Z-19-074135 - 178368
Evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 gemeente Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1.- De "evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2018" vast te stellen.
2.- De evaluatie ter kennisname te brengen aan de raad middels bijgevoegde
raadsbrief.
Op 6 maart 2018 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2018 (hierna: HUP
2018) 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 2018 uit het afhandelen van
meldingen. Naast deze meldingen heeft het cluster o.a. overtredingen conform
de prioritering in de nota opgespoord, blauwe zone gecontroleerd en toezicht
gehouden bij evenementen. 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 2018 benoemde projecten, zoals controle op
De Haven (o.a. ligplaatsen), het jeugdproject en vuurwerkoverlast. Daarnaast
hebben de BOA’s/DHW-inspecteurs controles uitgevoerd op de naleving van de
Drank- en Horecawet.
Voor het cluster Bouw- en Woningtoezicht (hierna: cluster Bwt) bestond een
deel van de werkvoorraad in 2018 uit zaken met een doorloop uit 2017. 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 en meldingen opgelost door te overleggen met de
betrokkenen (melder/verzoeker 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 was o.a.
het project Landgoed de Zuilen.
Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.
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Z-19-074479 - 179258
Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
De raad voor te stellen:
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de
raad instemt met de begrotingswijziging van de geactualiseerde
begroting HLTsamen 2019-2022 volgens bijgevoegde brief.
2. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2019 te verwerken bij de eerste
bestuursrapportage 2019 van Hillegom.
Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de
begrotingswijziging in de geactualiseerde begroting 2019-2022 HLTsamen
voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Voor de geactualiseerde begroting is een voorstel opgesteld dat aan de raad
wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-076376 - 184228
Zienswijze op voorgenomen juridische fusie Woonstichting Stek en
Woonstichting Vooruitgang per 1 juli 2019
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De zienswijze vast te stellen conform bijgaande brieven aan Woonstichting
Stek en Woonstichting Vooruitgang.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de zienswijze op de fusie vast te stellen.
Het college geeft een positieve zienswijze op de voorgenomen fusie tussen
Woonstichting Stek en Woonstichting Vooruitgang per 1 juli 2019. Vooruitgang is
in haar huidige omvang en organisatorische context onvoldoende
toekomstbestendig. Er zou op korte termijn veel inzet nodig zijn om de
organisatie te versterken. Daarnaast onderschrijft de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) de keuze tot deze fusie en kan het verscherpt toezicht
van de Aw door deze fusie worden opgeheven. Er blijft sprake van een financieel
gezonde rechtspersoon. De fusie zorgt voor bedrijfslastenbesparingen door
schaalvoordelen en het samenvoegen van een aantal processen en
organisatieonderdelen. Alleen het echt noodzakelijke wordt nu aangepast.
Openingstijden en klantcontacten blijven hetzelfde. Vooruitgang wordt 'vestiging
Vooruitgang' van Stek. De beoogde fusie is de eerste stap in een groter
fusieproces. In de 2e helft van het jaar vragen de fusieorganisatie StekVooruitgang en de Noordwijkse Woonstichting de gemeentelijke zienswijze op
hun voornemen tot fusie ingaande 1 januari 2020.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-076827 - 185684
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
- kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel VRHM en kennis te
nemen van de Kadernotitie Regionaal Beleidsplan 2020-2023 VRHM.
- het bestuur van de veiligheidsregio (via bijgesloten brief) te verzoeken:
om zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te
richten op de vier voorgestelde onderwerpen uit de kadernotitie: (1)
klimaatadaptatie, (2)energietransitie, (3) continuïteit en
(4)cybercrime.
in onze gemeente van toepassing zijnde lokale aandachtspunten uit
het concept Regionaal Risicoprofiel, verstoring van de openbare orde
(waaronder bij evenementen), wegvervoer- en
spoorwegvervoerincidenten, overstromingen en complexe branden
mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan 2020-

2023.
Samenvatting

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 opgesteld. Het regionaal
risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico's die binnen de
veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt gevraagd, op basis van het concept
Regionaal Risicoprofiel 2020-2023 aan te geven waar zij vindt dat de
Veiligheidsregio (mede ook lokaal) zich de komende jaren op moet richten. Deze
wensen worden meegenomen in het regionaal beleidsplan van de
veiligheidsregio. De Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM geeft inzicht in
waar de Veiligheidsregio in ieder geval al aan denkt voor het beleidsplan 20202023, namelijk: klimaatadaptie, energietransitie, continuïteit en cybersecurity.
De inspanningen op deze thema's worden nader uitgewerkt in het nieuwe
beleidsplan. De overige ontwikkelingen op de taakvelden van de Veiligheidsregio
zijn bondig toegelicht in de kadernotitie. Hierin komt naar voren dat integraliteit
op het gebied van risicomanagement, het versterken van de informatiepositie,
bredere inzetbaarheid en het versterken van de verbinding tussen gemeenten en
de veiligheidsregio centraal staat.
Aandachtspunten voor Hillegom
Hillegom ligt tussen provinciale wegen en heeft een treinstation. Incidenten op
wegen en spoor gaan veelal gepaard met grootschalige overlast. Binnen de regio
Hollands Midden bevinden zich geen luchthavens echter in de omliggende regio's
bevinden zich twee luchthavens. Rotterdam The Hague Airport en Schiphol
Amsterdam Airport. De gemeente Hillegom ligt binnen de 10 kilometerzone. De
daadwerkelijke kans op een luchtvaartincident is erg klein. Bij een incident
binnen de 10 km-zone steunt VRHM op bijstand van haar buurregio's. Ook
vinden er jaarlijks diverse grote evenementen plaats waaronder Bloemencorso.
Dit kan tot een verhoogd risico leiden op verstoring van de openbare orde.
Verder is er in de regio en dus ook in Hillegom een ontwikkeling zichtbaar
betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten en wonen ouderen en minder
zelfredzame personen langer zelfstandig thuis waardoor het risico op complexe
branden ook in onze gemeente een aandachtspunt is. Risico's als een ziektegolf,
uitval van de energievoorziening, telecommunicatie en een bedreiging van de
volksgezondheid kunnen in elke gemeente of in een deel van Nederland
voorkomen. Dus ook in Hillegom. Niet alle risico's kennen dezelfde impact en
waarschijnlijkheid.
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Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-18-051575 - 186000
krediet beschikbaar stellen voor de reconstructie van de Meerlaan
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de Raad
voorgesteld wordt om:
1. Het krediet van € 547.900,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren
van de reconstructie van de Meerlaan.
2. De kapitaallasten € 2.800,- van de extra kosten (€ 70.000,-) te
verwerken in de programmabegroting 2020.
3. Bijbehorende begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.
In 2018 is het herinrichtingsplan Meerlaan na participatie met de bewoners
vastgesteld. Het plan is nu op basis van het bestek geraamd en gereed om aan
te besteden. Om de werkzaamheden te kunnen gunnen hebben we de financiële
middelen nodig. Uit de besteksraming blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan
destijds voorzien in de begroting 2018. Wij adviseren uw college het benodigde
krediet hiervoor bij de raad te vragen. Ook adviseren we uw raad voor te leggen
de financiële consequenties en deze te verwerken via een begrotingswijziging
2019 en de extra kapitaallasten te verwerken in de programmabegroting 2020.
Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijziging.

Z-19-075764 - 187976
Uitbreiding gemeenschappelijke regeling Cocensus met de gemeenten
Castricum, Heiloo en Uitgeest
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financiën
1. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
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Samenvatting

Besluit
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Cocensus, onder voorbehoud van toestemming van de Raad;
2. in te stemmen met de toetreding van de gemeenten Uitgeest,
Castricum en Heiloo;
3. de gemeenteraad om toestemming te vragen om de
gemeenschappelijk regeling Cocensus te wijzigen;
4. de bijgevoegd Dienstverleningsovereenkomst 2020 bij de
gemeenschappelijke regeling Cocensus aan te gaan en per de datum
van inwerkingtreding de huidige Dienstverleningsovereenkomst op te
zeggen;
5. de burgemeester wethouder De Jong te laten machtigen voor het
ondertekenen van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
en de Dienstverleningsovereenkomst 2020.
Door de gemeenschappelijke regeling (Gr.) Cocensus wordt verzocht om de
besluitvorming voor de toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en
Heiloo op te starten. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hillegom verzoeken aan de gemeenteraad van Hillegom om
toestemming de Gr. Cocensus uit te breiden met de gemeenten Uitgeest,
Castricum en Heiloo en daartoe een nieuwe Gr. Cocensus aan te gaan. Daardoor
moet ook de Dienstverleningsovereenkomst opnieuw worden gesloten. Als de
gemeenteraad toestemt in de uitbreiding van de Gr. Cocensus, stemt het college
hier mee in. De burgemeester machtigt wethouder De Jong om de nieuwe Gr.
Cocensus en de Dienstverleningsovereenkomst 2020 te ondertekenen.
Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijziging.

Z-19-070557 - 190244
Agenderingsvoorstel inzake terugkoppeling input ketenpartners Integraal
Veiligheidsbeleid 2020-2023
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'terugkoppeling input ketenpartners
Integraal Veiligheidsbeleid' voor de raadscommissie van 9 mei 2019.
Op 21 februari 2019 heeft de raad de aanpak, de participatie en de
besluitvorming voor het op te stellen 'Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 20202023' vastgesteld. Een van de afspraken was dat wij terugkoppeling geven over
de input die is opgehaald bij de ketenpartners. Op 26 maart jl. is er een
integrale veiligheidssessie geweest met verschillende ketenpartners (o.a. politie,
woningcorporatie, zorgpartners, onderwijs). De raadscommissie wordt aan de
hand van een presentatie geïnformeerd over de input van de partners.

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-078673 - 190606
Zienswijze Hillegom jaarrekening 2018 HLTsamen
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
De raad voor te stellen:
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de
raad instemt met de (voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018
volgens bijgevoegde brief.
Conform het bepaalde in de GR werkorganisatie HLTsamen wordt de
(voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018 voorgelegd voor zienswijzen aan de
raden van de deelnemende gemeenten. Voor de (voorlopige) jaarrekening 2018
is een voorstel opgesteld dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de
zienswijze is verwoord.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-078775 - 190827
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 april 2019

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 april 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-078775 - 191670
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk:
- Bezoek gebracht aan 60- jarig huwelijksjubilea
- Collegeconferentie Holland Rijnland bijgewoond
- Adoptie-overdracht herdenkingsmonument bijgewoond
- Werkbezoek met de raad gebracht aan verschillende bedrijven
- Intentieovereenkomst IRH en gemeente ondertekend
- Aanwezig geweest bij het steken van de corsowagens
- Koningsspelen bijgewoond
- 60-jarig jubileum van De Zonnebloem Hillegom/Beinsdorp bijgewoond
- Officiële opening van de bloemencorso bijgewoond
- Bloemencorso bijgewoond
Dhr. De Jong:
- Ondertekening intentieovereenkomst IRH en gemeente bijgewoond
- Bouwcontrole van de Omgevingsdienst West-Holland bijgewoond
- Bloemencorso bijgewoond
Dhr. Van Trigt:
- Collegeconferentie Holland Rijnland bijgewoond
- Ondertekening intentieovereenkomst IRH en gemeente bijgewoond
- Aanwezig geweest bij het steken van de corsowagens
- Koningsspelen bijgewoond
- 60-jarig jubileum van De Zonnebloem Hillegom/Beinsdorp bijgewoond
Dhr. Van Rijn:
- Werksessie re-integratiebeleid bij Maregroep bijgewoond
- Ondertekening intentieovereenkomst IRH en gemeente bijgewoond
- Jaarvergadering Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten bijgewoond
- Bloemencorso bijgewoond
Mevr. Hoekstra:
- Collegeconferentie Holland Rijnland bijgewoond
- Adoptie-overdracht herdenkingsmonument bijgewoond
- Ondertekening intentieovereenkomst IRH en gemeente bijgewoond
- Voorronde van de uitreiking van de Duurzaamheidsprijs bijgewoond
- Officiële opening van de bloemencorso bijgewoond
- Bloemencorso bijgewoond

Samenvatting
Besluit
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Akkoord (Gewijzigd besloten).

Z-19-078775 - 192597
Ingekomen stukken

Portefeuillehouder
Afdeling

TM Bestuur en Management Ondersteuning

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Uitgangspuntennotitie 2.0 bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 2019:
Akkoord.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

