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

Status

23 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;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. J.
van Rijn, wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr

Z-19-075776 - 182493

Onderwerp

Beplanting Van Nispenpark

Portefeuillehouder

Dhr. A. de Jong, wethouder

Afdeling

TM Beleid en Inrichting Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

- In afwijking van het Procedure Handboek Inkoop, de beplanting voor het
Burgemeester van Nispenpark via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding
één op één te gunnen aan Mien Ruijs / De Enk Groen en Golf.

Samenvatting

Door het toepassen van Zorgeloos Groen in het Van Nispenpark en
aangrenzende kerktuin en Mariaplein ontstaat een beeldkwaliteit die naadloos
aansluit bij de beplanting die is toegepast aan de N208, wat ook het concept
Zorgeloos Groen is. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan één van de doelen
van de herinrichting: het verbeteren van de biodiversiteit en dan met
name aandacht voor vlinders en bijen. Zorgeloos Groen is het enige concept wat
vaste planten combineert met heester en struiken in de openbare ruimte. Voor
het toepassen van vaste planten in de openbare ruimte is veel kennis en
ervaring nodig, iets wat regionale groenbedrijven niet hebben. Er is dus geen
alternatief. Met Stichting Rijk is het inkooptraject voor Zorgeloos Groen (de
combinatie van buro Mien Ruijs, De Enk Groen en Golf en Boot & Dart)
overlegd en voor te stellen het werk te gunnen middels een enkelvoudige
onderhandse procedure, in afwijking van het Procedure Handboek Inkoop.

Besluit

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

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

Z-19-076087 - 187723
Jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
1. de jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus:
a. voor kennisgeving aan te nemen;
b. ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.
2. de bijgevoegde raadsbrief 'Jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke regeling
Cocensus' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.
Het college van burgemeester en wethouders nemen de jaarstukken van de
gemeenschappelijke regeling Cocensus voor kennisgeving aan en zenden deze
ter kennisname aan de gemeenteraad van Hillegom.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-074391 - 188032
Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom 2030
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
1. Om het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom 2030 vast te
stellen.

besluit

Samenvatting

Besluit

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

Zaak / doc nr
Onderwerp

2. Om de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en deze ter informatie
naar de gemeenteraad te sturen.
3. Het ontwerp gedurende 6 weken voor zienswijzen ter visie te leggen.
Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 is in de geest van de
nieuwe Omgevingswet bepaald, dat (half)jaarlijks bij de evaluatie bekeken wordt
of er aanleiding is tot het actualiseren van de omgevingsvisie, zodat de
omgevingsvisie voortdurend actueel is en blijft. Uit de eerste evaluatie van de
omgevingsvisie is gebleken dat deze op een onderdeel geactualiseerd moet
worden. Dit betreft het benoemen van alle wegen in het buitengebied als een lint
met de bijbehorende karakteristieken. Daarnaast zijn er een paar kleine
tekstuele aanpassingen en/of aanvullingen gedaan. Besloten wordt het ontwerp
Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom 2030 vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-077148 - 189322
Toestemming vragen aan gemeenteraad voor 1e wijziging GR HLTsamen
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Juridische Zaken
1. De gemeenschappelijke regeling HLTsamen, onder voorbehoud van
toestemming van de gemeenteraad, te wijzigen zoals verwoord in het
wijzigingsbesluit in de bijlage.
2. De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling HLTsamen volgens het wijzigingsbesluit in de
bijlage.
Het bestuur van HLTsamen stelt voor de gemeenschappelijke regeling HLTsamen
op een aantal punten aan te passen, vanwege verzoeken tot wijziging vanuit de
colleges en de werkorganisatie zelf. De wijzigingen hebben tot doel de regeling
in overeenstemming te brengen met de praktijk en in een aantal gevallen
efficiënter werken mogelijk te maken. De regeling kan worden gewijzigd door
unanieme besluitvorming door de colleges, na verkregen toestemming daartoe
van de raden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-077120 - 190495
Vaststellen Verordening Erfgoedcommissie Hillegom 2019
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De raad voor te stellen de Verordening Erfgoedcommissie Hillegom
2019 vast te stellen.
2. De Regeling Monumentencommissie 2010 in te trekken.
De aanleiding voor het maken van een verordening voor de erfgoedcommissie is
het samenvoegen van de erfgoedcommissies van Hillegom, Lisse en Teylingen.
Met dit voorstel maken we regels voor de erfgoedcommissie van Hillegom, Lisse
en Teylingen. Daarmee willen we bereiken dat de erfgoedcommissie op een
gelijke en professionele manier de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen kan
adviseren.
Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Z-19-078601 - 190599
Collegeverklaring Suwinet Hillegom 2018

Portefeuillehouder

Dhr. A. van Erk, burgemeester

Afdeling

TM Informatiebeleid en beheer

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van het Auditrapport Suwinet Hillegom
2018
2. De Collegeverklaring Suwinet 2018 gemeente Hillegom
vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Net als vorig jaar, moeten we verantwoording afleggen, over de wijze waarop de
organisatie het gebruik van Suwinet heeft georganiseerd. Om dit onpartijdig te
laten vaststellen, is een externe auditpartij ingeschakeld. De auditor heeft onze
aanpak inmiddels als 'positief' beoordeeld. Het college van B en W kan nu
verklaren, dat voldaan wordt aan de (verplichte) beveiligingsnormen voor het
gebruik van Suwinet. Voor de tekst van de verklaring is gebruik gemaakt van
een voorgeschreven model. De verklaring dient ter verantwoording aan het
ministerie van SZW en kan ingezet worden bij de verantwoording aan de
gemeenteraad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-078691 - 190607
Wijziging Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand gemeente Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Personeel en Organisatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in plaats van een
variabele reiskostenvergoeding een vaste onkostenvergoeding van € 10,-- netto
per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap toe te kennen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019;
2. De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand gemeente Hillegom (1e wijziging) zoals opgenomen in de bijlage bij dit
voorstel, vast te stellen.

Samenvatting

In uw vergadering van 22 mei 2018 heeft u besloten de Rechtspositieregeling
voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Hillegom
vast te stellen. Een onderdeel van deze regeling is de variabele
reiskostenvergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Voorgesteld wordt de vergoeding om te zetten in een vaste onkostenvergoeding.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-078820 - 191009
Vaststellen verordening tegenprestatie naar vermogen Hillegom 2019
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM WMO en Participatie
2. De raad voor te stellen de Verordening tegenprestatie naar vermogen,
Participatiewet, IOAZ en IOAW Hillegom 2019 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening tegenprestatie naar vermogen ISD Bollenstreek
2017.
Heeft iemand een bijstandsuitkering, dan moet hij of zij een maatschappelijk
nuttige activiteit als tegenprestatie verrichten. De gemeente moet daarover
regels opstellen in een verordening. Voorgesteld wordt een nieuwe verordening
vast te stellen met meer mogelijkheden voor maatwerk. In de nieuwe
verordening is de doelgroep uitgebreid en duidelijker omschreven, wordt de aard
en omvang van de tegenprestatie bepaald naar vermogen en wordt de
zoektermijn van klanten bekort om sneller dienstverlening te kunnen bieden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-073571 - 193027
Procesvoorstel Woonvisie v2
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en Advies
De raad voor te stellen:
1. Het “Procesvoorstel actualisatie woonvisie Hillegom” (bijlage 1) vast te
stellen.
De Woonvisie Hillegom 2015-2019 zal dit jaar geactualiseerd worden. Ook is
vorig jaar de Regionale Woonagenda Holland Rijnland (RWA) vastgesteld waar
de gemeente zich aan heeft gecommitteerd. In 2018 is de omgevingsvisie
vastgesteld waarin wonen een belangrijk thema is en de beleidskaders hiervoor
zijn opgenomen. Tot de woonvisie geactualiseerd is vormt de RWA samen met
de omgevingsvisie het meest actuele beleidskader. Wat onder de oude woonvisie

de strategische component was is nu dus in de omgevingsvisie opgenomen.
Daarom wordt voor de actualisatie van de woonvisie voorgesteld de nieuwe
woonvisie in de vorm van een uitvoeringsagenda te gieten die aansluit bij de
omgevingsvisie. Daarmee sluiten we aan bij de transitie naar de omgevingswet.
Het College stelt het Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie Hillegom vast.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-079636 - 193051
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 april 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 april 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-079636 - 193724
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk:
- Organisatoren en deelnemers van het Taalcafé ontvangen op het
gemeentehuis
Dhr. De Jong:
- Ontwikkeling Vossepolder ondertekend
- Addendum Ringoevers ondertekend
Dhr. Van Trigt:
- Werkbezoek Hillegomsche Houthandel bijgewoond
- Thema-café Holland Rijnland “Thuiszitters” bijgewoond
- Werkbezoek gebracht aan de jeugdbescherming
Dhr. Van Rijn:
- Persmoment plaatsing bijenhotels bijgewoond
- Werkbezoek Hillegomsche Houthandel bijgewoond
Mevr. Hoekstra:
- Milieucontrole van de Omgevingsdienst West Holland bij Apex bijgewoond

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten).

Z-19-079636 - 194833
Rondvraag

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Stichting cultuurbeleving Hillegom: afspraak was dat de evaluatie begin volgend
jaar zou zijn; is nu verschoven naar december.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-079636 - 194866
Ingekomen stukken

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Raadsvoorstel en zienswijze begroting GR Veiligheidsregio
- Geen besluit. Ter bespreking.
Verkiezingen Hillegom
- Akkoord onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.
RV Governance HR en andere GR'en
- Akkoord onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

