
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 10 mei 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-249694 - 540404 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 3 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 3 mei 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-246198 - 538942 

Onderwerp Raadsvragen verhuur Haven Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen gesteld door Hart voor 
Hillegom d.d. 14 april 2022, over de verhuur van de haven aan de op te richten 
watersportvereniging, vast te stellen. 

Samenvatting Op 14 april 2022 heeft Hart voor Hillegom schriftelijke vragen gesteld aan het 
college van B&W inzake de verhuur van de haven aan de op te richten 
watersportvereniging. Het college stelt de beantwoording vast en stuurt de 
beantwoording aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240292 - 522351 

Onderwerp Veiligheidsjaarplan 2022 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Veiligheidsjaarplan Hillegom maart 2022 - maart 2023 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het 'Veiligheidsjaarplan Hillegom maart 
2022 - maart 2023' vast te stellen. 

Samenvatting In december 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 (IVB) 
vastgesteld. Het IVB Hillegom is een strategisch veiligheidsplan dat is 
vastgesteld door de gemeenteraad voor vier jaar. Het bevat onze visie, 
strategische uitgangspunten, prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak. Uit 13 
veiligheidsthema's, die allemaal aandacht verdienen, zijn er vier geselecteerd. 
De komende jaren gaan we inzetten op ondermijning (georganiseerde misdaad), 
(woon)overlast en maatschappelijke onrust, jeugd en veiligheid en fysieke 
veiligheid (verkeersveiligheid). Op basis van het IVB wordt per jaar een 
uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het Veiligheidsjaarplan 
(VJP). In voorliggend VJP Hillegom maart 2022 - maart 2023 worden de 
prioriteiten uit het IVB 2020 - 2023 verder geconcretiseerd in doelstellingen en 
acties/maatregelen. Het college heeft besloten het Veiligheidsjaarplan Hillegom 
maart 2022 - maart 2023 vast te stellen en de raad te informeren met een 
raadsbrief. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247907 - 537180 

Onderwerp Benoeming leden commissie bezwaren en klachten/aanwijzing plaatsvervangend 
secretaris/intrekken aanwijzingen 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De heer mr. R.F. van Rooij en mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener met ingang van 
1 juni 2022 tot 1 juni 2026 te benoemen als lid van de commissie bezwaren en 
klachten. 
 
2. Mevrouw mr. A. M. van der Weijden aan te wijzen als plaatsvervangend 
secretaris van de commissie bezwaren en klachten voor de duur van haar 
dienstverband bij HLTsamen. 
 
3. De aanwijzing als plaatsvervangend secretaris van de commissie bezwaren en 
klachten van de volgende personen in te trekken: 
- mevrouw A. Star 
- mevrouw A. Romijn 
- de heer J. Moraal 
- mevrouw S. Mulder 
- de heer N. Fokke 
- de heer P. Koomen 
- mevrouw J. Renger 
- de heer A. Sulaiman 
 
 
  

Samenvatting De commissie bezwaren en klachten adviseert het college, de raad en de 
burgemeester over bezwaarschriften en klachten. Deze commissie is 
onafhankelijk en bestaat uit personen die geen binding hebben met het 
gemeentebestuur. De commissie bestaat uit tien leden. Van acht leden loopt hun 
benoemingstermijn op 1 januari 2025 af. Deze termijn kan niet meer verlengd 
worden. Vanwege de continuïteit is het wenselijk om tijdig nieuwe leden te 
benoemen. Het college besluit om de heer mr. R.F. van Rooij en mevrouw mr. 
H.W.Q. Seijsener met ingang van 1 juni 2022 tot 1 juni 2026 te benoemen als 
lid van de commissie bezwaren en klachten. 
Ter ondersteuning van de commissie bezwaren en klachten besluit het college 
tevens om mevrouw A. van der Weijden aan te wijzen als plaatsvervangend 
secretaris van de commissie bezwaren en klachten. 
Tot slot besluit het college om van een aantal personen de aanwijzing als 
plaatsvervangend secretaris in te trekken, omdat zij deze werkzaamheden niet 
meer uitvoeren. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247902 - 537140 

Onderwerp Evaluatie Vergunningverlening uitvoering Programma Hillegom 2021 (VUP 2021) 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De evaluatie van het Vergunningverlening Uitvoering Programma Hillegom 
2021 (VUP 2021) vast te stellen.  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de evaluatie van het Vergunningverlening 
Uitvoering Programma Hillegom 2021 (VUP 2021) vast te stellen. 

Samenvatting Op grond van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college verplicht om jaarlijks 
een uitvoeringsprogramma vast te stellen met betrekking tot de werkzaamheden 
op het gebied van vergunningen in het kader van de Wet Algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Na vaststelling moet het uitvoeringsprogramma aan de 
gemeenteraad bekend worden gemaakt. In het Vergunningverlening Uitvoering 
Programma (VUP) wordt beschreven hoe de uitvoering van het onderdeel 
Vergunningen van de VTH taken is geborgd. In het VUP worden ook de keuzes 
uit het VTH-beleidsplan gemeente Hillegom 2020-2024 verder ingevuld. Het 
beleid uit het VTH beleidsplan wordt zo vertaald naar toepassing in de praktijk 
voor het onderdeel vergunningen. 
 
In het Bor is bepaald dat het college jaarlijks evalueert hoe de uitvoering van 
het programma zoals in het VUP van het voorgaande jaar stond beschreven, 
gerealiseerd is. Het resultaat moet bekend worden gemaakt aan de 
gemeenteraad. 



Het VUP is een onderdeel van de gehele beleidscyclus fysieke leefomgeving. Bij 
het opstellen van het VUP voor 2022 is rekening gehouden met de resultaten 
van 2021. 
 
De Wet VTH wordt, als onderdeel van de Wabo, via de Invoeringswet 
Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. De huidige beleidscyclus gaat 
door onder de Omgevingswet. 
 
Het college besluit de evaluatie van het Vergunningverlening Uitvoering 
Programma Hillegom 2021 en de raadsbrief inzake de evaluatie van 
het Vergunningverlening Uitvoering Programma Hillegom 2021 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-217116 - 481380 

Onderwerp Handhavinguitvoeringsprogramma 2022 Hillegom (HUP 2022) 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2022 Hillegom" vast te stellen  
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen 
  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van het besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), 
verplicht jaarlijks een handhavinguitvoeringsprogramma vast te stellen. Het 
Handhavinguitvoeringsprogramma 2022 (HUP 2022) is een uitwerking van het 
Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH beleid). Het HUP 2022 
beschrijft de werkzaamheden voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren 
(BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers). 
 
Het college heeft besloten het handhavinguitvoeringsprogramma 2022 vast te 
stellen en de raad te informeren met een raadsbrief. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-217123 - 481391 

Onderwerp Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De "Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Hillegom" vast te 
stellen  
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen 
  

Samenvatting Aan het begin van het jaar 2021 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 
(hierna: HUP 2021) vastgesteld. Met een uitvoeringsprogramma wordt het 
handhavingsbeleid geconcretiseerd en het omvat de werkzaamheden voor de 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en 
woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers) voor het jaar 2021. Met de “Evaluatie van 
het handhavinguitvoeringsprogramma 2021” wordt inzicht gegeven in de 
behaalde resultaten door de BOA’s en BWT’ers vanuit het HUP 2021. 
Het college heeft besloten de evaluatie van het 
handhavinguitvoeringsprogramma 2021 vast te stellen en de raad te informeren 
met een raadsbrief. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241942 - 526938 

Onderwerp Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026 vast te stellen. 

Samenvatting De Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026 betreft een herziening van het 



bestaande grondbeleid zoals neergelegd in de Nota Grondbeleid Hillegom 2010-
2014, het Uitvoeringsprotocol strategische grondaankopen 2010 en het 
Grondprijsbeleid Reststroken 2014. 
De nota is opgebouwd uit een algemeen deel en een specifiek deel dat de 
beleidskeuzes voor Hillegom bevat. De belangrijkste keuze is die voor een 
situationeel grondbeleid waarbij per opgave een afweging gemaakt kan worden 
voor de meest effectieve vorm van grondbeleid voor het bereiken van het 
maatschappelijke doel. Zo kan het college tijdig de mate van sturing en regie 
bepalen die nodig is om maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 
verstedelijking, economie, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en 
natuurlijke leefomgeving te bevorderen. 
Vanzelfsprekend sluit het nieuwe grondbeleid aan op het stelsel van de 
Omgevingswet. 
Besloten wordt om de raad voor te stellen de Nota Grondbeleid Hillegom 2022-
2026 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


