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Afwezig

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-157691 - 383371
Raadsbrief stand van zaken gunning IKC Hillegom
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM JOSVC
Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde raadsbrief.
Het college informeert de raad over aanpassingen in de bouwheerovereenkomst
en de stand van zaken betreft de gunning (aanbesteding) van IKC Hillegom.
Tijdens de ontwerpfase van de nieuwbouw van IKC Hillegom is het verwachtte
leerlingaantal bijgesteld van 350 naar 275 leerlingen. Hierdoor wordt het
gebouw kleiner dan oorspronkelijk gedacht. Als gevolg van het hierop
bijgestelde ontwerp en de gewijzigde duurzaamheidsambitie is de
bouwheerovereenkomst tussen de gemeente en Sophia Scholen aangepast. De
aanbesteding voor de uitvoering van de nieuwbouw is door Sophia Scholen
doorlopen en de inschrijvingen zijn beoordeeld. De winnende inschrijving past
binnen het bijgestelde geraamde krediet.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-163763 - 383062
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 januari 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 januari 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-161353 - 378846
Beleidsregels coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties 2021
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De beleidsregels Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties
2021 gemeente Hillegom vast te stellen.
2. Voor de vaststelling van verleende subsidies en exploitatiebijdragen over
2020 en 2021 rekening te houden met de effecten van de coronacrisis en
maatwerk toe te passen dat kan bestaan uit: a) niet terugvorderen van subsidie
als prestaties niet zijn geleverd mits voor het positief saldo een duidelijk doel
bestaat, en b) voor een tekort kan een extra subsidie of exploitatiebijdrage
worden aangevraagd.
3. Voor maatschappelijke organisaties die gemeentelijk vastgoed huren,
huurkwijtschelding of huurvermindering toe te passen in 2020 en in 2021 in het

geval dat zij vanwege coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de
gehuurde ruimte, dan wel dat zij vanwege de coronacrisis aantoonbaar in
financiële nood verkeren.
4. Organisaties die maatschappelijke accommodaties verhuren in opdracht van
de gemeente passen kwijtschelding of huurvermindering toe in 2020 en 2021 in
het geval hun huurders geen gebruik kunnen maken van de gehuurde ruimte
vanwege coronamaatregelen.
5. De bijgevoegde raadsbrief over deze coronasteun aan maatschappelijke
organisaties vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

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

In het voorjaar van 2020 heeft de raad een steunfonds in het leven geroepen
om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties vanwege de gevolgen van
de coronacrisis in financiële problemen zouden raken en hun activiteiten moeten
staken. Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor dit steunfonds. Deze
beleidsregeling duurde tot einde 2020. Omdat de coronacrisis helaas ook nog in
2021 effect zal hebben, besluit het college de bestaande regeling voor het
steunfonds te verlengen. De regeling voor 2021 is nagenoeg gelijk aan die van
2020. Daarnaast besluit het college over een aantal aanvullende maatregelen
die maatschappelijke organisaties kunnen steunen, zoals het toepassen van
maatwerk in de vaststelling van de subsidies over 2020 en 2021 en het kijken
naar de huren van accommodaties waar vanwege corona geen gebruik van kan
worden gemaakt. Daarmee draagt dit besluit bij aan het in stand houden van de
sociaal maatschappelijke infrastructuur en bereiken we dat non-profit
maatschappelijke organisaties hun functie in de maatschappij kunnen blijven
uitvoeren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-109642 - 379393
Pilot 2021 extra ondersteuning Internationale Schakelklas D&B
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM JOSVC
1. Een subsidie van € 9.300,- te verlenen aan de Internationale Schakelklas
Duin- en Bollenstreek (ISK) voor uitvoering van de pilot 'Extra ondersteuning
binnen de ISK' voor kalenderjaar 2021
2. Deze pilot uit te voeren als actie van de Ontwikkelagenda Duin- en
Bollenstreek 2019-2022

Samenvatting

De ISK Duin- en Bollenstreek in Lisse heeft een zeer diverse leerlingpopulatie
van zo’n 130 leerlingen. Zij hebben een multiculturele maatschappij in het klein
binnen hun schoolmuren en lopen tegen zeer diverse problemen aan van deze
leerlingen. De ISK heeft een subsidieaanvraag gedaan om een pilot extra
ondersteuning te kunnen starten in 2021. Daarom ligt het volgende voorstel
voor:
1. Een subsidie van € 9.300,- te verlenen aan de Internationale Schakelklas
Duin- en Bollenstreek (ISK) voor uitvoering van de pilot 'Extra ondersteuning
binnen de ISK' voor kalenderjaar 2021
De ISK kan met de subsidie van de 5 betrokken gemeenten, Hillegom, Lisse,
Teylingen, Katwijk en Noordwijk, een halve FTE inhuren om de pilot uit te
voeren.
Na afloop van de pilot (eind 2021) moeten gemeenten en de ISK gezamenlijk
bepalen wat er geleerd is uit de pilot en of de ondersteuning wordt voortgezet,
in welke vorm en hoe gefinancierd.
2. Deze pilot uit te voeren als actie van de Ontwikkelagenda Duin- en
Bollenstreek 2019-2022
Deze pilot draagt bij aan de doelen van de Ontwikkelagenda D&B 2019-2022. In
oktober 2019 is deze Ontwikkelagenda door alle school- en gemeentebesturen in
de Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Een van de doelen is om leerlingen zich zo
goed mogelijk in het onderwijs te laten ontwikkelen met waar nodig
ondersteuning of jeugdhulp.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-161787 - 376595
Brief politie teamgrenzen Duin en Bollenstreek
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

De 'Brief politie teamgrenzen Duin en Bollenstreek' ter informatie naar de raad
te sturen.
In de brief van de politie aan de burgemeester wordt de stand van zaken
weergegeven van het traject inrichting van de politie basisteams en de
aanpassing van de politie teamgrenzen in de Duin en Bollenstreek. In verband
met de ambtelijke samenwerking van Hillegom, Lisse en Teylingen en de fusie
van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is er onderzoek gedaan naar
het functioneren van de betrokken basisteams in het werkgebied van de
politieteams Katwijk, Noordwijk-Teylingen en Bollenstreek Noord.
Dit heeft geleid tot het voorstel om de huidige drie politieteams te laten
samengaan in twee nieuwe teams, te weten team Hillegom-Lisse-Teylingen en
team Katwijk-Noordwijk (inclusief Noordwijkerhout). Vanaf 1 februari 2021
wordt er formeel vanuit de nieuwe teams gewerkt.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073503 - 371802
gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom"
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan "3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom" vast te
stellen en daarmee deels tegemoet te komen aan de ingediende
zienswijze;
2. het bestemmingsplan "3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom" met
identificatienummer NL.IMRO.0534.bp3eLoostwerweg130-VA01
gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de bijgevoegde en bij
het raadsbesluit behorende Nota van beantwoording zienswijzen,
tevens Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan "3e Loosterweg
130 e.o., Hillegom";
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door
middel van een anterieure overeenkomst.
Het college heeft op 23 juni 2020 besloten om de procedure voor het
ontwerpbestemmingsplan "3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom" te starten en het
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Met dit bestemmingsplan wordt de
volgende ontwikkeling mogelijk gemaakt: op het perceel aan de 3e Loosterweg
126 te Hillegom was een voormalig bollenteeltbedrijf gevestigd. Omdat de
bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, heeft de initiatiefnemer de aanwezige
bebouwing inmiddels gesaneerd en kan het bouwvlak komen te vervallen. Elders
aan de 3e Loosterweg, ten noorden van huisnummer 130, worden twee
burgerwoningen gerealiseerd, waarvan één ter vervanging van de gesaneerde
bedrijfswoning en één extra woning op grond van de Ruimte voor ruimteregeling.
De Ruimte voor ruimte-regeling is inmiddels afgeschaft, maar het verzoek om in
aanmerking te komen voor een ruimte voor ruimtewoning dateert van voor de
inwerkingtreding van de nieuwe Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
(ISG). Daarom kan op basis van de oude Ruimte voor ruimteregeling één extra
woning worden toegestaan. De tweede woning betreft de functiewijziging en
verplaatsing van de voormalige agrarische bedrijfswoning naar een
burgerwoning. Provinciaal beleid is erop gericht dat de ruimtelijke kwaliteit moet
verbeteren. De oude bebouwing is inmiddels gesloopt inclusief de voormalige
bedrijfswoning en als gevolg van de sanering van het bedrijf op het perceel 3e
Loosterweg 126 neemt het areaal bollenteelt toe met 8.524 m2. De afname van
het areaal als gevolg van de realisatie van twee woningen bedraagt 2.000 m2.
Per saldo is sprake van een toename van het bollenareaal met 6.524 m2. Dit is
afgestemd met de GOM. In het geldende bestemmingsplan is geen
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor deze ontwikkeling. Het college staat
positief tegenover het plan, omdat met deze ontwikkeling de ruimtelijke kwaliteit
op deze locatie wordt verbeterd. Om medewerking te verlenen aan het plan is
hiervoor een postzegelbestemmingsplan opgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan "3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom" met de
daarbij behorende stukken heeft van 24 juni tot en met 4 augustus 2020 ter
inzage gelegen. In totaal zijn drie schriftelijke zienswijzen ingediend.
Twee zienswijzen, ingediend door omwonenden, zijn naderhand ingetrokken.
Initiatiefnemer is namelijk in overleg getreden met deze omwonenden en heeft
privaatrechtelijk afspraken gemaakt om overeenstemming te bereiken. De
overgebleven zienswijze is van een overlegpartner. Deze zienswijze is
samengevat en van een gemotiveerd antwoord voorzien in de "Nota van
beantwoording zienswijzen".

Besloten wordt om de gemeenteraad te laten instemmen met de "Nota van
beantwoording zienswijzen", het bestemmingsplan gewijzigd te laten vast te
stellen conform de "Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 3e
Loosterweg 130 e.o., Hillegom" en geen exploitatieplan als bedoeld in artikel
6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

