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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, 
wethouder;Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-266407 - 569810 

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning bouwen GOM-woning Oude Weerlaan 59A 
Hillegom. 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake Aanvraag omgevingsvergunning bouwen GOM-
woning Oude Weerlaan 59A Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting Voor het realiseren van een Greenportwoning (GOM-woning) aan de Oude 
Weerlaan 59a is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Eerder 
is hiervoor een principeverzoek ingediend. Op dit principeverzoek heeft het 
college in december 2020 een positieve reactie gegeven. 
 
In december 2021 heeft het college de raad per brief geïnformeerd dat er geen 
verklaring van geen bedenkingen (VVGB) noodzakelijk was voor dit plan. In 
dezelfde brief heeft het college toen te kennen gegeven dat zij voornemens 
waren de omgevingsvergunning af te handelen, zonder deze voor wensen en 
bedenkingen voor te leggen aan de raad. 
 
Deze vergunning heeft eerder gedurende 6 weken in ontwerp ter inzage 
gelegen. Hierop is één zienswijze ontvangen, welke niet heeft geleid tot 
aanpassing van het plan. In de week van 15 augustus 2022 wordt de vergunning 
gepubliceerd. 
 
Het college heeft besloten de raadsbrief Aanvraag omgevingsvergunning bouwen 
GOM-woning Oude Weerlaan 59A Hillegom vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-264753 - 568717 

Onderwerp presentatie commissie vervolg project Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- 
en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het agenderingsvoorstel presentatie 'vervolg van het project 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek'  voor de commissie 
van 8 september 2022 vast te stellen. 

Samenvatting Op 10 juni 2022 is een akkoord bereikt over een maatregelenpakket voor de 
verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Met 
de presentatie informeren we de commissie over dit akkoord en over het 
vervolg. 
Besloten wordt het agenderingsvoorstel presentatie 'vervolg van het project 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek'  voor de commissie 
van 8 september 2022 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-265240 - 568189 

Onderwerp Beschikbaar stellen extra beleidscapaciteit 2022 e.v. 



Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Voor de inzet beleidscapaciteit Hillegom beschikbaar te stellen;  
- Een budget van € 38.426,- voor 2022 
- Vanaf 2022 een structureel budget van € 99.558,- (€75.423,- en € 24.135,--( 
32% overhead)  
 
2. De kosten op te nemen in de tweede tussenrapportage 2022 en vanaf 2023 
de structurele kosten op te nemen in de begroting en ten laste te brengen van 
het begrotingsresultaat. 
 
  

Samenvatting Bij het maken van de jaarplanning van het Domein Maatschappelijke 
Ontwikkeling bleek dat Hillegom, naar verhouding, te weinig beleidsuren 
beschikbaar heeft voor het kunnen uitvoeren van haar opgaven en dossiers. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de medewerkers van het lokaal loket onderdeel zijn 
van de huidige formatie van het Domein Maatschappelijke ondersteuning. Deze 
uren kunnen om die reden niet voor beleidsinzet  worden benut. In eerdere 
jaren stelde de gemeente Hillegom daarom soms geld beschikbaar voor 
beleidsuren. Het college besluit om voor de inzet beleidscapaciteit Hillegom voor 
het jaar 2022 € 38.426,- beschikbaar te stellen en vanaf 2022 structureel een 
budget van € 99.558,- beschikbaar te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256135 - 561554 

Onderwerp Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026;  

2. In te stemmen met de risico prioritering uit het concept Regionaal 
Risicoprofiel 2023 - 2026; 

3. In te stemmen met het verzoek aan de veiligheidsregio om de lokale 
aandachtspunten mee te nemen in de uitwerking van het regionaal 
beleidsplan.   

Samenvatting De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 opgesteld. Het regionaal 
risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de 
veiligheidsregio bestaan. De inzichten uit het risicoprofiel helpen het 
veiligheidsbestuur strategisch beleid te voeren om de aanwezige risico's te 
voorkomen, te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke en generieke 
risico's voor te bereiden. Aan de raad wordt gevraagd, op basis van het concept 
regionaal risicoprofiel, kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 en in te stemmen met de lokale 
aandachtspunten en de risico prioritering uit het concept Regionaal Risicoprofiel 
2023 - 2026. Een aantal lokale aandachtspunten van de gemeente Hillegom zijn: 
verstoring van de openbare orde en veiligheid, BRZO bedrijf Draka Interfoam en 
complexe branden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-262233 - 566092 

Onderwerp Bestuursopdracht Haalbaarheidsstudie Transformatie Bedrijventerrein Hillegom-
Noord naar wonen-werken 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Bestuurlijke Opdracht Haalbaarheidsonderzoek Transformatie 
Hillegom-Noord naar een aantrekkelijk woon-werkgebied vast te 
stellen. 

2. Geheimhouding op te leggen aan het college van burgemeester en 
wethouders op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet juncto 
artikel 5.1, lid 2, sub b, van de Wet open overheid (Woo) op de bijlage 
'Bestuurlijke Opdracht Haalbaarheidsonderzoek Transformatie 
Hillegom-Noord naar een aantrekkelijk woon-werkgebied' en al 
hetgeen hierover wordt besproken in de vergadering, omdat 



openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De 
geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat het college 
daartoe besluit.  

Samenvatting In de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom is de ambitie opgenomen om 
bedrijventerrein Horst ten Daal geleidelijk te ontwikkelen naar een gebied met 
een combinatie van wonen en werken. Ook in het Hillegomse coalitieakkoord 
2022-2026 ‘Met trots vooruit’ is afgesproken om te kijken of dit een 
mogelijkheid is, gelet op de woningbouwopgave. 
Locatie Hillegom-Noord is onderdeel van bedrijventerrein Horst ten Daal en ligt 
in de hoek Weeresteinstraat / Weerlaan. Op verzoek van een aantal 
ondernemers van bedrijventerrein Hillegom-Noord, heeft de gemeente vanaf 
midden 2021 verschillende gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd 
met de ondernemers / eigenaren. Tijdens deze gesprekken en bijeenkomsten is 
er gesproken over de mogelijke herontwikkeling van bedrijventerrein Hillegom-
Noord naar een gebied met een combinatie van wonen en werken. Deze 
gesprekken en bijeenkomsten hebben ervoor gezorgd dat alle partijen ermee 
akkoord zijn om een studie uit te laten voeren. In deze studie wordt onderzocht 
of het haalbaar is om locatie Hillegom-Noord te ontwikkelen naar een gebied 
met een combinatie van wonen en werken. De ondernemers hebben aan de 
gemeente gevraagd om de leiding te nemen in het organiseren van deze 
haalbaarheidsstudie. 
 
Besloten wordt om de Bestuurlijke Opdracht Haalbaarheidsonderzoek 
Transformatie Hillegom-Noord naar een aantrekkelijk woon-werkgebied, vast te 
stellen. Daarnaast wordt besloten om geheimhouding op te leggen aan het 
college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 55, lid 1, van de 
Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, sub b, van de Wet open overheid (Woo) 
op de bijlage 'Bestuurlijke Opdracht Haalbaarheidsonderzoek Transformatie 
Hillegom-Noord naar een aantrekkelijk woon-werkgebied' en al hetgeen hierover 
wordt besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel 
belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven op het 
moment dat het college daartoe besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-264179 - 565791 

Onderwerp Herbenoeming dorpsdichter Hillegom 2022-2023 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Mevrouw A. van Diemen per 1 juli 2022 met terugwerkende kracht te 
benoemen tot onbezoldigd dorpsdichter van Hillegom voor de periode van één 
jaar.  
2.    Mevrouw A. van Diemen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen van 
100,- euro per gedicht met een maximum in totaliteit van 1000,- euro. 
  

Samenvatting Het benoemen van een dorpsdichter is beschreven in de cultuurnota Cultuur 
creëert en verbindt!  (2017-2020). Er wordt geen nieuwe cultuurnota opgesteld 
vanwege de introductie van de Maatschappelijke Agenda (MAG), waar cultuur 
ook onderdeel van uitmaakt. De benoemingstermijn van de huidige 
dorpsdichter, A. van Diemen, liep tot 1 juli 2022. De afgelopen twee jaar kon de 
dorpsdichter door de coronacrisis geen gedichten voordragen bij Hillegomse 
aangelegenheden, zoals wel in de overeenkomst is opgenomen. Om die reden 
heeft het college besloten om mevrouw Van Diemen met terugwerkende kracht 
te benoemen tot onbezoldigd dorpsdichter van Hillegom voor de periode van één 
jaar. Het college heeft besloten mevrouw Van Diemen een 
vrijwilligersvergoeding toe te kennen van 100,- euro per gedicht met een 
maximum in totaliteit van 1000,- euro.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-263433 - 564472 

Onderwerp Vaststellen openbare Besluitenlijst BenW Hillegom van 18 juli 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare Besluitenlijst BenW Hillegom van 18 juli 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-263433 - 564463 

Onderwerp Vaststellen openbare Besluitenlijst BenW Hillegom van 12 juli 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare Besluitenlijst BenW Hillegom van 12 juli 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-242969 - 527277 

Onderwerp Investeringsprogramma Openbare Ruimte 2022 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Autorisatie te verlenen om de investeringskredieten beschikbaar te stellen 
zoals opgenomen voor Civiele Kunstwerken (bruggen), Openbare Verlichting, 
Riolering, Groen, Wegen en Spelen in de investeringslijst 2022-2025 voor het 
begrotingsjaar 2022 van de programmabegroting 2022-2025. 

Samenvatting Het team Beheer Buitenruimte zorgt voor het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. In de programmabegroting 2022-2025 zijn voor het vervangen 
van Civiele Kunstwerken (bruggen), Openbare verlichting, Riolering, Groen, 
Wegen en Spelen investeringskredieten(gelden) opgenomen. Bij de uitvoering 
wordt gekeken naar de onderlinge samenhang met andere programma's. Bij de 
inkoop is duurzaamheid een belangrijk item. Het college heeft besloten 
autorisatie/goedkeuring te verlenen om de investeringskredieten beschikbaar te 
stellen zoals opgenomen voor Civiele Kunstwerken (bruggen), Openbare 
Verlichting, Riolering, Groen, Wegen en Spelen in de investeringslijst 2022-2025 
voor het begrotingsjaar 2022 van de programmabegroting 2022-2025. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260599 - 562720 

Onderwerp Het niet invoeren van een tarief (diftar) voor het huishoudelijk restafval 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt 
om: 
 
1. Geen variabel tarief (diftar) voor de inzameling van huishoudelijk restafval in 
te voeren. 

Samenvatting  
Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad een nieuw afval (grondstoffen) 
beleid vastgesteld. Van afval naar grondstof: ‘Huishoudelijk afval- en beleidsplan 
Hillegom 2020–2024’. Dit beleid voorziet onder andere in het beperken van het 
ophalen van het restafval (waaronder een kleinere rolcontainer) en het verhogen 
van de service op de grondstoffenstromen (papier, plastic, etc.). Een onderdeel 
van dit beleid was ook het invoeren van een variabel tarief voor het aanbieden 
van huishoudelijk restafval. Het tarief is tot op heden nog niet ingevoerd. Uitstel 
gaf onze inwoners de gelegenheid om te wennen aan het beter scheiden van het 
huishoudelijk afval. Uit een tussentijdse evaluatie over de eerste zes maanden 
van 2022 zien we dat de milieuresultaten (waaronder een daling van het 
ingezamelde huishoudelijk restafval) in het eerste half jaar van 2022 (2018: 186 
naar 2022: 99 kg/inw/jr.) reeds worden gerealiseerd. Zodanig dat het invoeren 
van een tarief voor het halen van de milieudoelstellingen, zoals deze 
geformuleerd zijn in het beleidsplan (namelijk een maximum restafval van 100 
kg/inw/jr.) niet nodig is. Ook zonder een tarief voor restafval verwachten de 
milieudoelstellingen voor de komende jaren te realiseren. De inwoners van 
Hillegom verdienen dan ook een compliment en het invoeren van een variabel 
tarief voor restafval in 2023 is niet nodig. Het college heeft besloten aan de raad 
voor te leggen de geplande invoering van een variabel tarief (diftar) voor het 
aanbieden van restafval niet in te voeren. Het huidige tariefstelsel blijft daarmee 
voor de inwoners van Hillegom ongewijzigd. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260220 - 562556 

Onderwerp Jeugdhulpplus: borging van de zorgcontinuïteit, de bredere ontwikkelingen 
binnen de Jeugdhulpplus en de vervolgstappen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de informatie over de Jeugdhulpplus: de borging van de 
zorgcontinuїteit, de bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus en de te 
nemen vervolgstappen. 
2. De raadsbrief over de Jeugdhulpplus: de borging van de zorgcontinuїteit, de 
bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus vast te stellen.  

Samenvatting Jeugdhulpplus (JHP) is een jeugdhulpvorm voor jeugdigen die voor zichzelf en of 
hun omgeving een gevaar vormen en waar lichtere vormen van jeugdhulp geen 
oplossing meer bieden. De rechter beoordeelt altijd of dit noodzakelijk is. Als dit 
aan de orde is dan geeft de rechter een “gesloten machtiging” af. Deze vorm 
van jeugdhulp is zo specialistisch dat het bovenregionaal per landsdeel 
georganiseerd is. Voor het landsdeel Zuidwest, waar ook de regio Holland 
Rijnland onderdeel van is, zijn 2 aanbieders gecontracteerd:  iHub en 
Schakenbosch. 
 
Met de samenwerkende gemeenten, jeugdhulpaanbieders en Jeugdbescherming 
in het landsdeel Zuidwest is afgesproken om het aantal gesloten plekken af te 
bouwen van 300 in 2019 naar 100 in 2024. Het aantal plaatsingen neemt echter 
sneller af dan vooraf is voorzien. Door deze versnelde terugloop van het aantal 
plaatsingen kunnen iHub en Schakenbosch zonder ingrijpen niet duurzaam 
voortbestaan.  
 
De Jeugdautoriteit heeft de accounthoudende regio’s Haaglanden en Rijnmond 
verzocht om met iHub en Schakenbosch tot een gezamenlijk plan te komen voor 
de Jeugdhulpplus in het landsdeel, inclusief alternatieve zorgvormen. Dit plan 
moet leiden tot duurzaam gefinancierde inhoudelijk goede zorg (kleinschalig, 
meer in de wijk, ambulantisering).  
 
Het college heeft kennisgenomen van de informatie over de Jeugdhulpplus en 
heeft besloten de raadsbrief over Jeugdhulpplus: borging van de 
zorgcontinuïteit, de bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus en de 
vervolgstappen, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-252701 - 545798 

Onderwerp Toepassing coördinatieregeling Leidsestraat 140 Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te stellen om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 
en 3.31 Wet ruimtelijke ordening toe te passen voor de ruimtelijke 
procedure van het uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning voor het 
bouwen, de omgevingsvergunning voor het afwijken van de 
bestemming 'agrarische gronden' naar 'wonen' en 'water', het Hogere 
Waardenbesluit en een uitritvergunning (APV) bij project Leidsestraat 
140. 

Samenvatting Bij Leidsestraat 140 te Hillegom is een initiatiefnemer van plan om, zoals staat 
in de uitwerkingsregels van het geldend bestemmingsplan, vier vrijstaande 
woningen te ontwikkelen. Voor de ruimtelijke procedure van het 
uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning voor het bouwen, de 
omgevingsvergunning voor het afwijken van de bestemming 'agrarische 
gronden' naar 'wonen' en 'water', het Hogere Waardenbesluit en een 
uitritvergunning (APV) wordt voorgesteld om de coördinatieregeling toe te 
passen. Hierdoor volgen alle afwijkingen en vergunningen één gezamenlijke 
procedure. De voorbereiding, bekendmaking en beroepsmogelijkheden worden 
gebundeld. 
 
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen om de coördinatieregeling ex 
artikel 3.30 en 3.31 Wet ruimtelijke ordening toe te passen voor de ruimtelijke 
procedure van het uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning voor het bouwen, 
de omgevingsvergunning voor het afwijken van de bestemming 'agrarische 
gronden' naar 'wonen' en 'water', het Hogere Waardenbesluit en een 
uitritvergunning (APV) bij project Leidsestraat 140. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




