BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

14 juli 2020

Concept

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-125794 - 313860
Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming met ingang van 1 mei 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Personeel en Organisatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De aanwijzing van mevrouw M. Magala als Functionaris
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 in te
trekken
2. Mevrouw A. Blufpand met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 aan te
wijzen als Functionaris Gegevensbescherming.
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de
raad voorgesteld wordt om:
1. De aanwijzing van mevrouw M. Magala als Functionaris
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 in te
trekken
2. Mevrouw A. Blufpand met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 aan
te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming.

Samenvatting

Op grond van artikel 37 lid 1 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) zijn alle overheidsorganisaties verplicht een
Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG is onder meer
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie.
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne
regelingen.
Vanwege het vertrek van de huidige FG per 1 mei 2020 is het nodig haar
aanwijzing als FG in te trekken en een nieuwe FG aan te wijzen. Mevrouw
Blufpand wordt per 1 mei 2020 aangewezen als FG.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-139380 - 326100
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 juli 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 juli 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-134561 - 318137
Stand van zaken (juni 2020) Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. bijgevoegd verslag ‘Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Hillegom 2018-2022’ vast te stellen;
2. bijgevoegde raadsbrief inzake 'Stand van zaken Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid Hillegom 2018-2022' vast te stellen;
3. bijgevoegde raadsbrief 'op weg naar de LES en de TVW! Update #1' vast te
stellen;
4. bijgevoegd agenderingsvoorstel 'Stand van zaken Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid inclusief de LES en TVW' vast te stellen.

Samenvatting

Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 20182022 is afgesproken om de raad regelmatig te informeren over de voortgang. In
bijgevoegde verslag 'stand van zaken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Hillegom 2018-2022' worden (uitgevoerde) activiteiten en projecten
weergegeven die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen en ambities.
Begin 2020 is de raad geïnformeerd over het plan van aanpak Lokale
Energiestrategie en Transitievisie Warmte, met deze raadsbrief informeren wij
de raad over het vervolg van dit proces. Om beide stukken in de commissie van
2 juli te presenteren is een agenderingsvoorstel gemaakt.
Besloten wordt om;
- het verslag vast te stellen en vervolgens met een begeleidende raadsbrief ter
informatie aan de raad te versturen.
- de raadsbrief 'op weg naar de LES en de TVW! Updat #1' aan de raad te
sturen.
- het agenderingsvoorstel 'Stand van zaken Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid inclusief de LES en TVW' aan de raad te sturen.

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-085822 - 320802
Aankoop Woning aan de Oude Weerlaan 60
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Planvorming
1. De woning en bijbehorende grond gelegen aan de Oude Weerlaan 60 te
Hillegom, kadastraal bekend; gemeente Hillegom, sectie B nummer 5889, ter
grootte van ca. 530 m2, aan te kopen voor € 640.000,- k.k. tegen de
voorwaarden van de van dit besluit deel uitmakende koopovereenkomst met
kenmerk Z-19-085822/D309517.
De verwerving van de woning aan de Oude Weerlaan 60 vindt plaats in het
kader van de ontwikkeling van de laatste fase van de Vossepolder. Voor deze
ontwikkeling is projectontwikkelaar BPD geselecteerd. BPD koopt bouwrijpe
kavels en bebouwt, binnen de randvoorwaarden van de gemeente, de
woningbouwlocatie gelegen in het noordoosten van Hillegom, met 41 woningen.
In dit gebied is ook de voormalige manegewoning gelegen die, door deze te
verwerven, onderdeel kan uitmaken van de ontwikkeling. In het totale grond
bod van BPD aan de gemeente is de verwerving van dit object reeds
meegenomen. Na de verwerving van de woning kan deze direct 1 op 1 worden
door geleverd aan BPD.
De manegewoning is niet meegenomen in het voormelde programma van 47
woningen. De ontwikkelaar kan kiezen voor een nieuwbouwwoning ter plaatse of
het verbouwen en verkopen van de bestaande woning.
Besloten wordt om de woning met bijbehorende grond gelegen aan de Oude
Weerlaan 60 aan te kopen voor het bedrag van € 640.000,Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-137992 - 323021
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 juni 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 juni 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-129660 - 307628

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Koop- en realisatieovereenkomst ontwikkeling voormalige sportvelden HillegomNoord
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Goedkeuring te verlenen aan partijen voor de oprichting van VOF SIZO als
contractpartij voor de koop- en realisatieovereenkomst op basis van de
hiervoor beschikbaar gestelde gegevens.
2. De koop- en realisatieovereenkomst (KRO) voor verkoop en ontwikkeling
voormalige sportvelden Hillegom-Noord inclusief bijlagen vast te stellen en over
te gaan tot ondertekening van de koop- en realisatieovereenkomst.
3. De burgermeester te verzoeken om wethouder C.J. Hoekstra te volmachtigen
om de gemeente te vertegenwoordigen inzake de ondertekening van de koopen realisatieovereenkomst.
4. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10
van de Wet op de openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de
bijlagen en al hetgeen hierover wordt besproken in de vergadering, omdat
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De
geheimhouding wordt opgeheven nadat het project is gerealiseerd.

Samenvatting

Projectontwikkelaars Timpaan uit Hoofddorp en UBA Projectontwikkeling uit
Uithoorn hebben in 2019 de openbare aanbesteding voor de herontwikkeling van
de circa 5,5 hectare voormalige sportvelden Hillegom-Noord gewonnen. Hiervoor
is een concept-stedenbouwkundig plan met een Tuindorp-karakter voor de bouw
van gestapelde prijsgebonden koopwoningen en vrije sector koopwoningen
ingediend. Met het vaststellen en ondertekenen van de koop- en
realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van de voormalige sportvelden
Hillegom-Noord tot woningbouw zet de gemeente een belangrijke stap voor het
realiseren van circa 310 betaalbare en duurzame woningen voor met name
Hillegommers. De VOF SIZO, bestaande uit B.V. Timpaan Real Estate te
Hoofddorp en UBA Projectontwikkeling B.V. te Uithoorn, gaat 136 gestapelde
prijsgebonden (sociale) koopwoningen bouwen (van 40 t/m 100 m2 GBO
met prijzen tussen circa 100.000 en 225.000 euro, prijspeil 2019) en
circa 150 eensgezinswoningen in de vrije sector koop. Daarnaast is er ruimte
beschikbaar voor het realiseren van 26 sociale huurappartementen voor de
woningbouwcorporatie. De wijk krijgt een Tuindorp-karakter passend bij de
bestaande wijk Patrimonium. Belangrijk is om beide wijken op een natuurlijke
wijze met elkaar te verbinden door groen, bruggetjes e.d. De inhoud van de
overeenkomst doet recht aan de belangen van de gemeente en haar inwoners.
Het college besluit om goedkeuring te verlenen aan partijen voor de oprichting
van VOF SIZO, de koop- en realisatieovereenkomst met bijbehorende bijlagen
vast te stellen en over te gaan tot ondertekening, de burgermeester te
verzoeken wethouder C.J. Hoekstra te volmachtigen om de gemeente te
vertegenwoordigen inzake de ondertekening, en geheimhouding op de bijlagen
te leggen, omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente
schaadt.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-137512 - 321846
Raadsbrief inzake initiatief geothermie
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies
1. de bijgevoegde raadsbrief 'initiatief Geothermie' vast te stellen en toe te
sturen aan de gemeenteraad.
In de afgelopen periode is er door Shell Geothermie en D4 een gezamenlijke
aanvraag gedaan voor een aardwarmte opsporingsvergunning. Ook heeft Firan
een marktinitiatief opgestart om gezamenlijk met de gemeenten Hillegom, Lisse,
Teylingen, Katwijk en Noordwijk en Holland Rijnland de mogelijkheden van een
open warmtenet te onderzoeken.
De gemeente Hillegom valt zowel binnen het gebied van de
opsporingsvergunning voor geothermie van Shell en D4 als in de verkenning van
Firan naar de mogelijkheden van een open warmtenet. Voor Hillegom is de
mogelijkheid van warmte uit geothermie echter niet een ontwikkeling die in de
komende jaren al gebruikt zal gaan worden.
Het is van belang om de gemeenteraad actief te informeren over de
ontwikkelingen. Ook is de informatie die de gemeenten Noordwjk, Katwijk
en Teylingen toesturen aan hun gemeenteraden interessant, vanwege de vragen
en antwoorden over de initiatieven op het gebied van geothermie. Op een later
moment zal de gemeenteraad van Hillegom verder inhoudelijk worden
geïnformeerd over de consequenties voor Hillegom.
Besloten is om de raadsbrief 'initiatief geothermie' vast te stellen en aan de
gemeenteraad toe te sturen.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-131112 - 310699
Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
1. het procesvoorstel 'Opstellen 'placemat' Duin- en Bollenstreek' vast te stellen;
2. kennis te nemen van de Regionale Omgevingsagenda Hart van Holland 2040;
3. kennis te nemen van de infographic;
4. de bijgevoegde raadsbrief inzake de Strategische Agenda Ruimte Holland
Rijnland vast te stellen.
De gemeenten in Holland Rijnland werken aan een integraal ruimtelijk
afwegingskader en een Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland om de
strategische opgaven op het gebied van ruimte, wonen, mobiliteit en energie in
de fysieke leefomgeving in gezamenlijkheid op te pakken. Deze strategische
agenda is een leidend document voor gesprekken met andere overheden en om
de positie te versterken in relatie tot de metropoolregio's.
De Omgevingsvisie en -agenda Hart van Holland, de placemat Rijn-en
Veenstreek en de nog op te stellen placemat Duin- en Bollenstreek,
gebaseerd op concept-omgevingsvisies en beleidsdocumenten (waaronder
omgevingsvisie Heerlijk Hillegom) vormen gezamenlijk de bouwstenen
voor het integraal afwegingskader en de Strategische Agenda Ruimte
Holland Rijnland. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijke
'potentiegebieden' voor de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek, voor de
gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen.
Besloten wordt om het procesvoorstel Opstellen 'placemat' Duin- en Bollenstreek vast
te stellen, kennis te nemen van de Regionale Omgevingsagenda Hart van Holland
2040 en bijbehorende infographic en de bijgevoegde raadsbrief inzake de Strategische
Agenda Ruimte Holland Rijnland vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-114793 - 277358
Onafhankelijke jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming 2019
Gemeente Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
Afdeling TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrapportage van de Functionaris
Gegevensbescherming (FG).
2. Kennis te nemen van het Advies Positionering FG en het besluit van MT en DT
over positionering van de FG.
3. In te stemmen met het Ambtelijk Advies naar aanleiding van de
Jaarrapportage FG.
4. De Jaarrapportage en het ambtelijk advies ter informatie naar de Raad
sturen.
Aan de hand van het borgingsdocument van de Informatiebeveiligingsdienst
heeft de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) een Jaarrapportage
geschreven. Deze rapportage geeft een beeld van de stappen die de gemeente
Hillegom heeft gezet om aan de AVG (en aanverwante wetgeving) te voldoen,
maar ook de stappen die nog gezet zullen moeten worden. In de rapportage, en
vervolgens ook in het Advies over de positionering van de FG, wordt er nader
ingegaan op het vraagstuk rondom de juiste positionering van de FG.
Tevens heeft de Privacy Officer een ambtelijke reactie geschreven op de
jaarrapportage, waarbij de nog te nemen stappen schematisch zijn
weergegeven en er een planning voor de uitvoering van deze stappen is
aangegeven. Aan de hand van deze documenten informeren de FG en de Privacy
Officer het college en de raad van de gemeente Hillegom over de weg die nog te
gaan is, naar (meer) naleving van de (U)AVG.
De jaarrapportage en het advies over de positionering van de FG is bijgevoegd
ter kennisname, maar het College van B&W van de gemeente Hillegom wordt via
deze weg gevraagd om het ambtelijk advies vast te stellen.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-135459 - 319996
Raadsbrief Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

TM WMO en Participatie
De raadsbrief 'decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang'
vaststellen (zie bijlage 1 de raadsbrief decentralisatie Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang) De bijlagen bij de raadsbrief zijn reeds vastegesteld
in het College op 2 juni 2020 (zie bijlage 2 tussenevaluatie eerste werkplan
'Omzien naar Elkaar', en bijlage 3 Tweede werkplan 'Omzien naar Elkaar').
Middels de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de stand van
zaken van de decentralisatie en transformatie van de Maatschappelijke Zorg in
de Duin- en Bollenstreek.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

