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

Status

27 augustus 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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Z-19-075257 - 217486
Starten bestemmingsplanprocedure ontwerpbestemmingsplan "Frederikslaan 20,
Hillegom"
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
1. de beantwoording van de vooroverlegreacties vast te stellen;
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Frederikslaan 20,
Hillegom" met identificatiecode NL.IMRO.0534.BPFrederikslaan20ON01 te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen;
3. de bijgevoegde raadsbrief inzake starten bestemmingsplanprocedure
ontwerpbestemmingsplan "Frederikslaan 20, Hillegom" vast te stellen
en aan de raadscommissie aan te bieden.
Aan de Frederikslaan is momenteel een heemtuin gesitueerd (ten noorden van
Frederikslaan 22 en 24). De eigenaar van het perceel heeft het voornemen om
op deze locatie één vrijstaande woning te realiseren: Frederikslaan 20. Omdat
de locatie in het werkingsgebied van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM) valt, is er sprake van één greenportwoning. Omdat het verzoek past
binnen de kaders van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en
Bollenstreek (ISG) is door het college op 4 juni 2012 besloten om in principe in
te stemmen met de realisatie van twee greenportwoning op de percelen
Frederikslaan 18 en 20 in Hillegom. Inmiddels is voor Frederikslaan 18 al een
omgevingsvergunning verleend (uitgebreide procedure) voor de realisatie van
één GOM-woning.
Voor Frederikslaan 20 zijn in opdracht van de initiatiefnemer de benodigde
onderzoeken uitgevoerd en is een bestemmingsplan opgesteld. Het vooroverleg
en de inspraakperiode hebben plaatsgevonden van 17 april 2019 tot en met 28
mei 2019. Er zijn enkele vooroverlegreacties ingediend en geen inspraakreacties
ontvangen. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is het bestemmingsplan
niet aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed om ter visie te
leggen. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan zal een ontwerpbesluit
voor ontheffing van de Wet geluidhinder (Wgh) ter inzage worden gelegd.
Besloten wordt om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan
"Frederikslaan 20, Hillegom" te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter
visie te leggen.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-082912 - 218876
Gunning aanbesteding Gemeenteberichten
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Communicatie
De bijgevoegde raadsbrief inzake gunning aanbesteding gemeenteberichten aan
uitgeverij Verhagen vast te stellen.
De aanbesteding van de Gemeenteberichten is definitief gegund aan uitgeverij
Verhagen. We stellen de gemeenteraad hiervan in kennis.
Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

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

Z-19-084957 - 220651
Tijdelijke huisvesting locatie Leerwinkel ten behoeve van fusieschool
Leerwinkel/Jozefschool
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM JOSVC
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Voor het plaatsen van vier tijdelijke leslokalen op het schoolplein van
basisschool De Leerwinkel een krediet beschikbaar te stellen van €
200.000 en het bedrag te dekken door dit ten laste te brengen van de
reserve onderwijshuisvesting;
2. De financiële consequenties te verwerken in de tweede
Bestuursrapportage (2019) en begroting (2020 en 2021).

De gemeenteraad heeft in september 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor
de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom op de locatie
Weerlaan/Vosselaan. Volgens de huidige planning wordt het nieuwe IKC in
december 2021 opgeleverd en kunnen de leerlingen in januari 2022 verhuizen
naar het nieuwe schoolgebouw. Op het moment van ingebruikname van het
nieuwe IKC zou de fusie tussen basisschool De Leerwinkel en basisschool De
Jozefschool een feit zijn. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen op de
Jozefschool echter flink gedaald (o.a. vanwege de onduidelijkheid over de locatie
voor de nieuwe school etc.). Als de situatie niet verandert ziet Sophia Scholen
het aantal leerlingen op De Jozefschool nog verder dalen. Om de kwaliteit van
het onderwijs te kunnen blijven waarborgen heeft Sophia Scholen besloten om
De Leerwinkel en de Jozefschool versneld te laten fuseren. Een andere
overweging om versneld te fuseren is de reeds succesvol ingezette
samenwerking tussen Sophia Scholen en Wonderland Kinderopvang. Dit heeft
gezorgd voor nieuwe aanmeldingen bij De Leerwinkel.
Om de leerlingen op één locatie te huisvesten is het realiseren van vier tijdelijke
leslokalen nodig. Sophia Scholen heeft de gemeente gevraagd hieraan mee te
werken. Het realiseren van vier tijdelijke leslokalen op de locatie van De
Leerwinkel zorgt ervoor dat de huidige Jozefschool, Hoofdstraat 133, eind
2019 kan worden opgeleverd aan de ontwikkelaar van het project Jozefpark,
zodat het perceel kan worden her ontwikkeld.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-091314 - 221049
Zienswijze Regionale agenda Holland Rijnland 2019-2023
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Juridische Zaken
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
De bij het raadsvoorstel gevoegde zienswijze op de regionale agenda 2019-2023
van Holland Rijnland vast te stellen, waarbij de agenda als overwegend positief
wordt beoordeeld en onderstaande aanvullingen op de agenda worden
voorgesteld:
Functioneel:
1. Onderzoek eerst via een inhoudelijke discussie aan de hand van nog te
bepalen opgaven de haalbaarheid van een mogelijke verlenging /
doorontwikkeling van een regionale investeringsstrategie
2. Versterk de belangenbehartiging door Holland Rijnland
3. Anticipeer adequaat op kansen en uitdagingen van de coalitieprogramma’s
van de provinciebesturen
Inhoudelijk:
4. Breng de opgaven als benoemd in de (concept-)versnellingsagenda Duin- en
Bollenstreek in bij de formulering en uitwerking van de inhoudelijke opgaven
5. Breng regionale karakteristieken in bij de formulering en uitwerking van de
inhoudelijke opgaven
Organisatorisch:
6. Effectueer en verbeter de kwaliteit van het besluitvormingsproces van
Holland Rijnland, en de passende aansluiting van de gemeentebesturen hierbij

Samenvatting

Besluit

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

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland nodigt de raad in de brief van
25 juni 2019 (bijlage 1) uit om zijn zienswijze te geven op de concept regionale
agenda van Holland Rijnland (bijlage 2). De concept regionale agenda is de
afgelopen periode veelvuldig besproken, onder meer tijdens de raadsconferentie
van 12 juni 2019. De zes opgaven uit de agenda stonden daarbij centraal. Wij
kunnen ons op hoofdlijnen vinden in de regionale agenda zoals Holland Rijnland
deze aan de raden heeft gestuurd en stellen een aantal aanvullingen voor. Het
Algemeen Bestuur (AB) stelt de regionale agenda vast op 30 oktober 2019.
Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Z-19-089553 - 221571
Richtingennotitie (kaders) over het inzamelbeleid huishoudelijk afval
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel (inclusief de bijlagen
waaronder een richtingennotitie) waarin de raad wordt voorgesteld om bij het
formuleren van het nieuwe beleid voor het inzamelen van huishoudelijk afval uit
te gaan van de onderstaande kaders:
1. Het behalen van de landelijke VANG-milieudoelstelling, waarbij wordt gezocht
naar een optimum in service, kosten en milieu.
2. Te kiezen voor fysieke sturing met een inzamelstructuur gericht op het
inzamelen van de gewenste (waardevolle, herbruikbare) grondstoffen en het
beperken van de voorzieningen voor restafval.
3. Te kiezen voor het toepassen van een financiële prikkel waarbij herbruikbare
grondstoffen minder belast, dan wel beloond, worden dan restafval.
4. Te gaan voor een ommezwaai door de maatregelen in één keer te realiseren.
5. Flankerende maatregelen op te nemen als instrument voor sturing op het
goed aanbieden van afval en de (speel)ruimte voor participatie en eventuele
maatwerk oplossingen bij de implementatie.

Samenvatting

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Begin 2019 zijn we een traject gestart om te komen tot een nieuw beleid voor
de inzameling van het huishoudelijk afval. Onderdeel van dit traject, na
een eerder afgerond participatie- en communicatietraject, is een
richtingennotitie. Hierin worden de kaders geformuleerd om te komen tot een
nieuw beleid. Het bijgaande raadsvoorstel met deze kaders voor het toekomstig
beleid voor de inzameling van het huishoudelijk afval, leggen we voor aan de
raad. Na het vaststellen van deze kaders wordt het uiteindelijke beleidsplan,
inclusief de bijbehorende maatregelen, gemaakt en wederom ter besluitvorming
voorgelegd aan het college en de raad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-093172 - 225287
Benoeming lid Kunstcommissie
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM JOSVC
De heer H. Vandervoort te benoemen als lid van de gemeentelijke
Kunstcommissie Hillegom.
De gemeentelijke Kunstcommissie bestaat uit twee professioneel beeldend
kunstenaars en twee inwoners uit Hillegom (burgerleden). In maart 2019 heeft
een lid, beeldend kunstenaar, haar lidmaatschap opgezegd, waardoor er een
vacature is ontstaan. De kunstcommissie heeft zelf een geschikte kandidaat
aangedragen. Zij adviseert uw college om de heer Vandervoort te benoemen als
nieuw commissielid.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-093267 - 225448
Keuzenotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester

Afdeling

TM Toezicht en Handhaving

Het College van Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
burgemeester en wethouders voorgesteld wordt om:
besluit
1.- de keuzenotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom vast te
stellen;
2.- de volgende prioriteiten voor het IVB 2020-2023 Hillegom vast te stellen.
Ondermijning;
Jeugd en veiligheid;
(Woon)overlast en maatschappelijke onrust;
Fysieke veiligheid (met name verkeersveiligheid).
Samenvatting

Hillegom werkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier
jaar omdat het huidige integraal veiligheidsbeleid ‘Heel Hillegom Veilig’ 20162019 dit jaar afloopt. De gemeenteraad bepaalt de kaders van dit strategisch
veiligheidsbeleid. Met de vaststelling van de procesnotitie voor het Integraal
Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom (IVB 2020-2023 Hillegom) is afgesproken
dat het college de opgehaalde input bij participanten en een analyse van het
veiligheidsbeeld zou terugkoppelen aan de raad met een keuzenotitie. Tussen
maart en juli 2019 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met betrokken
professionals en zijn lokale overlegplatforms bezocht. Ook is een enquête
uitgezet bij het burgerpanel Hillegom. De opbrengsten zijn vertaald in
bijgesloten keuzenotitie waarmee het college de raad vraagt om kennis te
nemen van de thema's en de prioriteiten voor het nog op te stellen IVB 20202023 Hillegom vast te stellen. De thema's die wij onderscheiden zijn:
1.- Ondermijning;
2.- Jeugd en veiligheid;
3.- (Woon)overlast en maatschappelijke onrust;
4.- Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid);
5.- Cybercrime;
6.- High Impact Crimes;
7.- Station;
8.- Horeca;
9.- Evenementen;
10.- Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
11.- Brandveiligheid;
12.- Ambulancezorg;
13.- Extreem weer en overstromingen.
Een veiligheidsthema kwalificeren als prioriteit betekent dat wij daar samen met
de partners de komende vier jaar op gaan inzetten. Wij stellen voor de volgende
thema's als prioriteit te benoemen:
1.- Ondermijning;
2.- Jeugd en Veiligheid;
3.- (Woon)overlast en maatschappelijke onrust;
4.- Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid).
Voor de overige veiligheidsthema's geldt dat wij de huidige aanpak continueren
maar geen extra impuls zullen geven. Deze veiligheidsthema’s zijn minstens zo
belangrijk echter op deze thema’s zien wij cijfermatig een daling, dan wel een
stabiel beeld of is de rol voor de gemeente minder leidend dan voor de
voorgestelde geprioriteerde veiligheidsthema’s. Inzet op de aanpak van de
overige thema’s blijft gewaarborgd.
Om de aanpak op de verschillende veiligheidsthema’s te laten slagen zijn
strategische uitgangspunten geformuleerd. Deze vormen de rode draad bij de
uitvoering van het veiligheidsbeleid.
Het college legt de keuzenotitie voor en vraagt de raadsleden om de
voorgestelde prioriteiten voor het IVB vast te stellen. De raad kan ook andere of
aanvullende thema's als prioriteit benoemen. De uitkomst van dit besluit neemt
het college mee bij het opstellen van het IVB. In december 2019 legt het
college het I.V.B. 2020-2023 Hillegom ter besluitvorming aan de gemeenteraad
voor.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen en toevoeging van een
bijlage.

Z-19-094007 - 227171
Agenderingsvoorstel update proces woonvisie
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en Advies
het agenderingsvoorstel update proces woonvisie vast te stellen.
In 2019 wordt de woonvisie geactualiseerd. Om de gemeenteraad te betrekken
en bevragen over het actualiseren van het woonbeleid komt het adviesbureau
dat ons ondersteunt een korte presentatie geven over het proces, de opzet en

de thematiek van de nieuwe woonvisie. Daarnaast gaat het adviesbureau
interactief met de raad in gesprek over het op te stellen beleid. Besloten wordt
om het agenderingsvoorstel update proces woonvisie vast te stellen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-094429 - 228162
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Trigt
- Prijzen uitgereikt aan Hillegomse deelnemers Dahliamozaïekwedstrijd
- Aanwezig geweest bij start Huttenbouw
Dhr. Van Rijn:
- Geholpen bij steken dahliamozaïek
- Congres Mobiliteit en aansluitend EK Paardensport bijgewoond

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-092871 - 228582
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 augustus 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 augustus 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten).

