
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 11 januari 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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-229341 - 503125 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 december 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 december 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223610 - 493001 

Onderwerp Benoeming leden hoofdstembureau 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Burgerzaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Op grond van artikel E7 van de Kieswet de volgende personen te benoemen als 
plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het 
hoofdstembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor de periode van 1 
januari 2022 tot en met 31 december 2025: 
-mevrouw Y.P.A. Hermans (plaatsvervangend voorzitter), lid van het 
hoofdstembureau 
-de heer J.R.J. Veldhoven, lid van het hoofdstembureau 
-mevrouw C.B. Baauw, lid van het hoofdstembureau 
-mevrouw I.C.M. de Jong-Dirven, lid van het hoofdstembureau 
-mevrouw A.A. Stremmelaar, plaatsvervangend lid 
-mevrouw L. Massaro, plaatsvervangend lid 
-mevrouw C. Randsdorp, plaatsvervangend lid 

Samenvatting Het college besluit om op grond van artikel E7 van de Kieswet de volgende 
personen te benoemen als plaatsvervangend voorzitter, leden en 
plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2025: 
-mevrouw Y.P.A. Hermans (plaatsvervangend voorzitter), lid van het 
hoofdstembureau 
-de heer J.R.J. Veldhoven, lid van het hoofdstembureau 
-mevrouw C.B. Baauw, lid van het hoofdstembureau 
-mevrouw I.C.M. de Jong-Dirven, lid van het hoofdstembureau 
-mevrouw A.A. Stremmelaar, plaatsvervangend lid 
-mevrouw L. Massaro, plaatsvervangend lid 
-mevrouw C. Randsdorp, plaatsvervangend lid 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226168 - 497953 

Onderwerp Rapport Companen en LAD 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    De huisvestingsopgave voor zowel Beschermd Wonen (BW) als 
Maatschappelijke Opvang (MO) vast te stellen zoals deze is opgenomen in het 
rapport van Companen  ‘Gezamenlijke huisvestingsopgave Maatschappelijke 
Zorg, Subregio Duin- en Bollenstreek’, december  2021.  
2.    Over de benodigde aantallen woningen/woonplekken per gemeente 
afspraken te maken met de corporaties en deze vast te leggen in de 
Prestatieafspraken 2023 en volgende jaren. 
3.    De projectopdrachten “huisvesting kwetsbare doelgroepen Maatschappelijke 
Zorg”  en “voorkomen dakloosheid” vast te stellen.  
4.    De genoemde projectopdrachten gezamenlijk met de vijf duin- en 
bollengemeenten uit te laten voeren en deze te bekostigen vanuit de middelen 
van het Landelijk Actieprogramma Dakloosheid. 

Samenvatting De decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg is in de regio Holland Rijnland 
in volle gang. De duin- en bollengemeenten, Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse 
en Hillegom hebben deze voorbereidingen grotendeels gezamenlijk opgepakt. 
Om beter inzicht te krijgen in hoe de cliëntpopulatie is samengesteld, hoe de 
populatie zich ontwikkelt tot 2040 en de opgave qua woningen per jaar voor 
uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en verdeling over de 
duin- bollengemeenten is er een rapport geschreven over ‘Gezamenlijke 
huisvestingsopgave Maatschappelijke Zorg Subregio Duin- en Bollenstreek’. 
 
Er wordt een vertaling gemaakt van het rapport, een plan met concrete acties. 
Dit laten we uitvoeren door een nog in te huren projectleider huisvesting 
kwetsbare doelgroepen. De projectleider gaat voor alle vijf de gemeenten aan de 
slag. Een van de concrete acties is het gesprek starten met de 
woningcorporaties over de opgave qua woningen. Vervolgens de gezamenlijke 
afspraken daarover laten landen in de ‘prestatie afspraken’. 
 
Het college besluit de Huisvestingsopgave voor zowel Beschermd Wonen (BW) 
als Maatschappelijke Opvang (MO) vast te stellen, over de benodigde aantallen 
woningen/woonplekken per gemeente afspraken te maken met de corporaties 
en deze vast te leggen in de Prestatieafspraken 2023 en volgende jaren, 
de projectopdrachten “huisvesting kwetsbare doelgroepen Maatschappelijke 
Zorg” en “voorkomen dakloosheid” vast te stellen en de genoemde 
projectopdrachten gezamenlijk met de vijf duin- en bollengemeenten uit te laten 
voeren en deze te bekostigen vanuit de middelen van het Landelijk 
Actieprogramma Dakloosheid. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-225782 - 499512 

Onderwerp Schriftelijke vragen Hertenkamp 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie VVD 
inzake Hertenkamp Hillegom d.d. 15 december 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Op 15 december 2021 heeft de fractie VVD schriftelijke vragen gesteld over het 
Hertenkamp in Hillegom. Besloten wordt om de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van de fractie VVD vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226484 - 498394 

Onderwerp Onderzoek Was- en strijkservice Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief over de uitkomst van het onderzoek naar 
een Was- en Strijkservice Bollenstreek vast te stellen.  

2. De adviesraad sociaal domein te informeren over de uitkomst van het 
onderzoek naar een Was- en strijkservice Bollenstreek. 

Samenvatting De gemeente heeft in samenwerking met de Bollenstreekgemeenten en 
de ISD Bollenstreek onderzoek gedaan naar levensvatbaarheid van een 
algemene voorziening was- en strijkservice in de Bollenstreek. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat op korte termijn een Was- en 
strijkservice niet haalbaar is. De kosten zijn te hoog om concurrerend 



te zijn met andere voorzieningen. Verder onderzoek wordt vooralsnog 
gestaakt. Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en de 
Adviesraad Sociaal Domein hierover te informeren.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-225399 - 496358 

Onderwerp Sportieve Routes Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief 'Sportieve routes Hillegom' vast te stellen. 

Samenvatting Met het project 'Sportieve routes Hillegom,  wordt een eerste stap gezet om de 
leefomgeving beweegvriendelijker te maken en de drempel tot bewegen te 
verlagen. Dit initiatief past binnen de kaders van de omgevingsvisie 'Heerlijk 
Hillegom'. De gemeente ondersteunt dit initiatief en ziet het project 'Sportieve 
routes Hillegom' als opmaat om meer aandacht te besteden aan een 
beweegvriendelijke inrichting en gebruik van de openbare buitenruimte.  
Het college besluit de raadsbrief 'Sportieve routes Hillegom' vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-218628 - 484682 

Onderwerp (H) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 13 januari 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 3) over de agendapunten van de extra 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) d.d. 13 januari 2022. 

Samenvatting Op 13 januari 2022 vindt de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. Op de agenda staan onder 
andere voorstellen  over het regeerakkoord, de herijking van het 
gemeentefonds, de stand van zaken lopende trajecten zoals  het 
klimaatakkoord,  de hervormingsagenda jeugd, de versterking integrale 
dienstverlening van gemeenten, de raadsverkiezingen, de werving van nieuwe 
leden voor het VNG-bestuur en -commissies na de raadsverkiezingen en de VNG 
Visie 2030. Verder  legt het bestuur verantwoording of over de uitvoering van 
moties  van eerdere ledenvergaderingen en recent ingediende moties door 
gemeenten. Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze ALV. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223672 - 497411 

Onderwerp Zienswijze Kadernota 2023-2027 Cocensus 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

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 de Kadernota 2023-2027 van de Gemeenschappelijke 
regeling Cocensus; 
2. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Cocensus te laten weten dat de 
raad instemt met de Kadernota 2023-2027, conform bijgaande brief. 

Samenvatting Het college van Burgemeester en wethouders van Hillegom heeft kennis 
genomen van de Kadernota 2023-2027 van de gemeenschappelijke regeling 
Cocensus en adviseert de gemeenteraad een positieve zienswijze uit te brengen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-225820 - 497171 



Onderwerp Verordening Jeugdhulp 2022 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld wordt om de Verordening Jeugdhulp Hillegom 2022 
vast te stellen.  

2. De brief van het college aan de adviesraad in reactie op het gegeven 
advies vast te stellen. 

 
  

Samenvatting De Verordening Jeugdhulp Hillegom 2022 is aangepast conform het 
programmaplan Duin- en Bollenstreek waarin de doelen en gewenste effecten 
beschreven staan die de gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek de 
komende jaren voor ogen hebben met betrekking tot het jeugdhulpaanbod. Uit 
dit programmaplan volgen een aantal beleidswijzigingen zoals de start van de 
integrale toegang en de nieuwe inkoop jeugdhulp. Met het aanpassen van de 
verordening worden deze beleidswijzigingen vastgelegd in de lokale regelgeving. 
Het college stemt in met de nieuwe Verordening Jeugdhulp Hillegom 2022 en 
legt deze ter vaststelling voor aan de raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164272 - 496189 

Onderwerp Vaststellen visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen voor gemeente 
Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Lisse, 
Teylingen, Noordwijk en Katwijk) een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma op 
te stellen voor recreatie en toerisme. 
 
2. Samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Lisse, 
Teylingen, Noordwijk en Katwijk) te komen tot een samenwerking met een 
derde partij voor het opstellen van een actieplan op het gebied van marketing 
en promotie. 
 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

 1. De visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen voor de 
gemeente Hillegom vast te stellen. 

 2. De visie verblijfsrecreatie te hanteren als input voor de 
omgevingsvisie.  

 3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma verder uit 
te werken. 

Samenvatting In oktober 2020 zijn we gestart met het opstellen van de visie verblijfsrecreatie 
Hillegom, Lisse en Teylingen. In januari en februari 2021 zijn het college en de 
raadscommissie geïnformeerd over het proces om te komen tot de visie 
verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen. In het voor- en najaar van 2021 
heeft er onder stakeholders en verblijfsrecreatie ondernemers participatie 
plaatsgevonden. Op basis van deze participatie, bestaand beleid en onderzoek 
zijn de speerpunten, ambities, uitgangspunten en het uitvoeringsprogramma van 
de visie verblijfsrecreatie opgesteld.  
 
Besloten wordt om samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 
(Hillegom, Lisse, Noordwijk en Katwijk) een nieuw regionaal 
uitvoeringsprogramma op te stellen voor recreatie en toerisme en samen met de 
andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijk en 
Katwijk) te komen tot een samenwerking met een derde partij voor het opstellen 
van een actieplan op het gebied van marketing en promotie. Ook wordt besloten 
om de raad voor te stellen om:  

 1. De visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen voor de 
gemeente Hillegom vast te stellen; 

 2. De visie verblijfsrecreatie te hanteren als input voor de 
omgevingsvisie; 

 3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma verder uit 
te werken. 

 
 
 
  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


