
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 6 december 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-281297 - 600715 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen ex art 31 D66 Uitvoeringsprogramma 
energietransitie 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen over het Uitvoeringsprogramma 
Energietransitie die D66 op 9 november 2022 heeft gesteld, vast te stellen. 

Samenvatting Door D66 zijn op 9 november vragen gesteld over het Uitvoeringsprogramma 
Energietransitie. Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen 
vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283934 - 602596 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 29 november 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De  openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 29 november 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280353 - 594311 

Onderwerp Projectgroep voor proposities 'versnellen woningbouwopgave en oplossen 
bovenplanse ontsluitingsproblematiek' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een projectgroep in te stellen die proposities formuleert voor het ministerie 
van Binnenlandse Zaken (BZK) en het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IW) om de woningbouwplannen in de gemeente Hillegom te 
versnellen en de bovenplanse ontsluitingsproblematiek op te lossen. 
  

Samenvatting De ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat 
(IW) hebben in het coalitieakkoord de 'Versnellingsafspraken woningbouw en 
mobiliteit' opgenomen. In het voorjaar van 2022 hebben de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen aanvragen (proposities) ingediend voor de eerste 
en tweede tranche van de Versnellingsafspraken. Deze aanvragen zijn niet 
toegekend, omdat nog niet alle gevraagde informatie gegeven kon worden. De 
verwachting is dat op korte termijn een nieuwe tranche wordt opengesteld en 
dat gemeenten hier kort van tevoren over worden geïnformeerd.  
 
Het college besluit om een projectgroep in te stellen die proposities formuleert 



voor de ministeries van BZK en IW om de woningbouwplannen in de gemeente 
Hillegom te versnellen en de bovenplanse ontsluitingsproblematiek op te lossen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-282834 - 599065 

Onderwerp Opdracht 'Uitvoering maatschappelijke zorg' ISD 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor: 
1.    In te stemmen met de opdracht verstrekking ‘Uitvoering Maatschappelijke 
zorg’ aan de ISD Bollenstreek. 
2.    Mandaat te verlenen aan de ISD Bollenstreek voor de uitvoering en 
financiering van de opdracht genoemd onder beslispunt 1. 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 gaan de gemeenten in Holland Rijnland zelf de 
Wmo-taken uitvoeren op het gebied van maatschappelijke zorg. Met andere 
woorden, de maatschappelijke zorg wordt verder gedecentraliseerd. Met deze 
verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, 
dichterbij en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale 
hulpverlening wordt georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften 
waarvoor de ondersteuning lokaal niet aanwezig is of georganiseerd kan worden, 
blijven de gemeenten samenwerken in regio Holland Rijnland. 
 
Het College van B&W geeft een opdracht aan de ISD Bollenstreek voor de 
uitvoering van maatschappelijke zorg. Die opdracht bestaat bijvoorbeeld uit het 
organiseren van de toegang tot voorzieningen. Het college verstrekt verder een 
mandaat aan de ISD Bollenstreek voor de uitvoering en financiering van deze 
ondersteuning. 
 
     

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283040 - 599468 

Onderwerp Prestatieafspraken 2023 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2023 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder A. de Jong voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. 
 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten. 
 
4. De raadsbrief vast te stellen en de prestatieafspraken na ondertekening ter 
kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting In de Meerjarige prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie 
en de woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij de komende jaren 
zullen leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. Deze afspraken zijn tot 
stand gekomen na uitvoerig overleg tussen Woonstichting Stek, 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en de gemeente. De 
prestatieafspraken 2023 worden 12 december 2022 ondertekend. 
 
In de prestatieafspraken 2023 zijn specifieke afspraken voor 2023 opgenomen 
tussen Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en de gemeenten. De 
afspraken zijn onderverdeeld in zes thema's, waarbij voor elk thema eerst de 
ambities en kaderafspraken tot en met 2025 zijn vastgelegd. Vervolgens worden 
de concrete uitvoeringsafspraken voor 2023 benoemd. Het college heeft 
besloten om de prestatieafspraken 2023 aan te gaan met Stek en 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en deze na ondertekening ter 
kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 
 
Volmacht wordt verleend aan portefeuillehouder A. de Jong. De raadsbrief is 
vastgesteld. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-281624 - 596706 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie elektriciteitssysteem Liander en de 
energietransitie 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het agenderingsvoorstel 'presentatie elektriciteitssysteem Liander en de 
energietransitie' vast te stellen. 
  

Samenvatting In de raadscommissie Hillegom van 11 januari 2023 wordt de presentatie 
'Elektriciteitssysteem Liander en de energietransitie' gegeven. De 
commissieleden worden door Liander geïnformeerd over het huidige 
elektriciteitssysteem, de drukte op het net en de ontwikkelingen in het 
energielandschap voor nu en in de toekomst. Besloten wordt om het 
agenderingsvoorstel 'presentatie elektriciteitssysteem Liander en de 
energietransitie' vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-281173 - 595857 

Onderwerp Jaarverslag 2021 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief inzake het jaarverslag 2021 van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit vast te stellen. 

Samenvatting Ieder jaar maakt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een verslag over hoe zij 
hun werk doen. Dat verslag gaat naar de gemeenteraad, omdat de 
gemeenteraad de leden van de commissie benoemt en hun werk beoordeelt. De 
commissie geeft advies aan het college en de raad of bouwprojecten voldoen 
aan ‘redelijke eisen van welstand’. Dit staat beschreven in de Bouwverordening 
Hillegom 2018. 
 
Het college heeft besloten de raadsbrief vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


