
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 november 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-096729 - 233789 

Onderwerp  Instellen adviesraad sociaal domein Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Het instellingsbesluit 'Adviesraad Sociaal Domein' vast te stellen 

burgemeester en wethouders  2. Het 'Instellingsbesluit Wmo-adviesraad oktober 2015' in te trekken 

besluit  3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
  voorgesteld wordt om: 'Verordering ouderenparticipatie gemeente Hillegom' in 

  te trekken 

Samenvatting  De Gemeentewet (artikel 84), de Wmo (artikel 2.1), de Jeugdwet (artikel 
  2.10) en de Participatiewet (artikel 47) verplichten gemeenten om bewoners 
  en/of cliënten te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Daarom stellen 
  wij voor één adviesraad sociaal domein in te voeren. 
  Beleidsadviezen worden hierdoor integraal gegeven en dat is in lijn met de 
  transformatie agenda. 
  De Wmo adviesraad gaat over in de adviesraad sociaal domein. 
  Ouderenparticipatie wordt voortaan gewaarborgd binnen de adviesraad en is o.a. 

  vastgelegd in samenwerkingsafspraken met het Seniorenpodium. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-086113 - 240946 

 
 

Onderwerp  Kredietaanvraag Jozefpark 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. Voor de ontwikkeling van het Jozefpark en omgeving een krediet 

burgemeester en wethouders  beschikbaar te stellen van € 600.000 

besluit  2. De bijbehorende begrotingswijziging nummer A15 vast te stellen. 

Samenvatting  De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de afronding van de 
  planontwikkeling van het Jozefpark en omgeving. De beoogde ontwikkeling kent 
  een lange voorgeschiedenis. In het voorjaar van 2017 kwam er een voorlopige 
  overeenstemming tot stand tussen deparochie, ontwikkelaar Renward en de 
  gemeente. Sinds het voorjaar van 2017 hebben Renward en gemeente gewerkt 
  aan een verdere optimalisatie van de ruimtelijke kwaliteit van de planvorming. 
  Op 3 juli 2018 heeft het college een voorkeursvariant gekozen waarmee het 
  participatieproces is opgestart. In het najaar van 2018 heeft het college 

  ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. 

  Onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling zal de herontwikkeling zijn van 
  de Jozefkerk, de pastorie en het Theresiahuis. Deze worden door de 
  ontwikkelaar behouden en omgevormd naar een sociaal maatschappelijke 
  voorziening in de vorm van woon-/ zorgeenheden. Het “oude” deel van de 
  Jozefschool blijft ook behouden, maar wordt omgevormd naar appartementen, 
  waarbij op het bestaande schoolplein een half verdiepte stallingsgarage met 
  erboven eengezinswoningen wordt ontwikkeld. De Crescendolocatie wordt 
  gesloopt en door ontwikkeld naar een nieuwbouw appartementengebouw met 
  een half verdiepte stallingsgarage. De reden dat deze half verdiept wordt 
  gerealiseerd, is om minder grijs en meer groen binnen het plangebied mogelijk 

  te maken. De voorgestelde bijdrage aan het plan Jozefpark en omgeving maakt 
   



  het plan financieel haalbaar en daarmee op korte termijn uitvoerbaar. 

  Het naastgelegen Leembruggen terrein wordt na afronding van het plan 
  Jozefpark en omgeving ingericht als openbaar groen. De gemeente heeft de 
  wens uitgesproken om dit terrein aan te laten sluiten bij de kwaliteit van het 
  Jozefpark. Om dit te realiseren, is het wenselijk dat de ontwerpen en bestekken 
  van beide plannen door dezelfde landschapsarchitect worden gemaakt. De 
  gemeente draagt vanzelfsprekend de kosten voor het ontwerp en de uitvoering 

  van de herontwikkeling van het Leembruggen terrein. 

  Besloten wordt om aan de raad voor te leggen om voor de ontwikkeling van het 

  Jozefpark en omgeving een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-100963 - 243783 

 
 

Onderwerp  Nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financiën 

Het College van  Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 

burgemeester en wethouders  voorgesteld om: 

besluit  
1. De nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 goed te keuren;   

  2. Het instellen van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen door 

  het HLT-bestuur goed te keuren. 

Samenvatting  In de themabijeenkomst Financiën van 8 mei 2017 van het bestuur HLTsamen is 
  de wens uitgesproken om, binnen een aantal richtlijnen, reserves te kunnen 
  vormen. Hiervoor was nog een fiscaal onderzoek nodig naar een eventuele 
  belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor HLTsamen. Dit onderzoek is 
  in 2018 afgerond. De Belastingdienst heeft bevestigd dat er voor het cluster 
  ambtelijk apparaat de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden geldt. Doordat 
  bovenstaande bevestigd is door de Belastingdienst, bestaat er vanaf 2018 de 

  mogelijkheid om reserves en voorzieningen te vormen. 

  Op 7 maart 2019 heeft het bestuur van HLTsamen een nota reserves en 
  voorzieningen HLTsamen vastgesteld onder de voorwaarde van goedkeuring 
  door de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen. Niet alle 
  gemeenteraden hebben hun goedkeuring over de nota uitgesproken. 
  Op 10 oktober 2019 is er een gezamenlijke bijeenkomst met de drie 
  auditcommissies van de gemeenten geweest waarin de knelpunten van de 
  eerder voorgelegde nota reserves en voorzieningen zijn besproken. In dit 
  overleg zijn tevens oplossingsrichtingen bedacht waarmee een goedkeuring van 
  de nota door de drie raden haalbaar wordt geacht. Het e.e.a heeft geresulteerd 

  in de nu voorliggende nota reserves en voorzieningen HLTsamen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-098504 - 244503 

 
 

Onderwerp  Halfjaarcijfers en begrotingswijziging 2019-I ISD Bollenstreek 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld: 

burgemeester en wethouders  a. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2019 van de ISD Bollenstreek 

besluit  b. Via bijgevoegde brief een positieve zienswijze in te dienen op de 

  begrotingswijziging 2019-I van de ISD Bollenstreek 

Samenvatting  De ISD Bollenstreek heeft de halfjaarcijfers van 2019 aangeboden. Hieruit blijkt 
  dat de totale begroting naar boven moet worden bijgesteld met een totaalbedrag 
  van €355.827,00 over 2019. Voor de gemeente Hillegom gaat het om een 
  bedrag van €235.066,00 wat naar beneden is bijgesteld. Conform artikel 45 van 
  de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek kan de gemeenteraad een 
  zienswijze indienen op een begrotingswijziging binnen de termijn van acht 
  weken. Op 16 december 2019 vergadert het Algemeen Bestuur over de 
  begrotingswijziging. Hiermee wordt de gemeenteraad gevraagd de zienswijze 

  vast te stellen in de raadsvergadering van 12 december 2019. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 
   



 

 
Zaak / doc nr Z-19-100480 - 246122 

 
Onderwerp Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk afval- en beleidsplan Hillegom 2020-

2024. 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 
 

Het College van      Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

burgemeester en wethouders      voorgesteld wordt om:  
besluit 

1. Bijgaand beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk afval- en 

beleidsplan Hillegom 2020-2024’ vast te stellen, met daarin de volgende 
beleidspunten:  
• Een apart tarief te hanteren voor het aanbieden van huishoudelijk restafval. 
• Het huishoudelijk restafval ‘aan huis’ in te zamelen met een gechipte 

minicontainer van 140 liter bij laagbouw en bij hoogbouw met een elektronisch 

afgesloten collectieve voorziening.  
• In 2021 het restafval bij de laagbouwwoningen nog tweewekelijks in te 

zamelen, daarna deze inzamelfrequentie te verlagen naar vierwekelijks.  
• Flankerende maatregelen te nemen zoals intensieve communicatie, inzet van 
afvalcoaches en een compensatieregeling voor medisch afval 

(incontinentiemateriaal).  
• De maatregelen uit het beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk 

afval- en beleidsplan Hillegom 2020-2024’, in één keer (behoudens de getrapte 

inzamelfrequentie van restafval) uit te voeren vanaf 2021. 
 

2. Voor de eenmalige projectkosten voortkomend uit het beleidsplan ‘Van Afval 

naar Grondstof; Huishoudelijk afval- en beleidsplan Hillegom 2020-2024’ een 

krediet beschikbaar te stellen van €608.000,-.  
3. De begrotingswijziging nummer A3 vast te stellen, waarmee de projectkosten 

voor de implementatie van het nieuwe beleid gefinancierd kunnen worden. 

 

 
Samenvatting Begin 2019 is er een traject gestart om te komen tot een nieuw beleid voor de 

inzameling van het huishoudelijk afval. Onderdelen van dit traject  
waren een start- en richtingennotitie. Deze notities zijn eerder door de raad 

vastgesteld. Een traject waarin ook bewonersparticipatie een belangrijke rol 

heeft gespeeld en waarin de raadsleden actief zijn betrokken en geïnformeerd. 
Het college wordt gevraagd om het raadsvoorstel, waarin het nieuwe beleid 

voor de inzameling van huishoudelijk afval wordt aangegeven, ter 
besluitvorming voor te leggen aan de raad. Een beleid gebaseerd op de 

landelijke milieudoelstelling van VANG (Van Afval naar Grondstof) en een 

gedifferentieerd tarief die in rekening gebracht wordt op basis van de 
aanbiedfrequentie van het huishoudelijk restafval.  
Nadat de raad het nieuwe beleid heeft vastgesteld, kan de implementatie 

daarvan in 2020 plaatsvinden. Met ingang van 1 januari 2021 zal het 

huishoudelijk afval conform het nieuwe beleid worden ingezameld. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-093267 - 246454 

 
Onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van      Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 

burgemeester en wethouders      voorgesteld het Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 'Samen houden  
besluit we Hillegom veilig' vast te stellen. 

 
Samenvatting Het integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 'Samen houden we Hillegom 

veilig' geeft inzicht en kaders in de manier waarop de komende vier jaren wordt 

gewerkt om de veiligheid in de gemeente te bevorderen, de leefbaarheid te 

verhogen en de veiligheidsbeleving bij inwoners te verhogen. Het integraal 

veiligheidsbeleid is een strategisch veiligheidsplan waardoor de regierol van de 

gemeente wordt versterkt. Dit beleid is tot stand gekomen in samenwerking met 

ketenpartners en inwoners. Het bevat de kaders, strategische uitgangspunten en 

de hoofdlijnen van de aanpak. De vier gekozen prioriteiten, ondermijning, jeugd 

en veiligheid, (woon)overlast en maatschappelijke onrust en fysieke veiligheid 

(met name verkeersveiligheid) zijn dan ook in het beleid op hoofdlijnen 

uitgewerkt. Het integraal veiligheidsbeleid (IVB) bouwt voort op wat er al is, 

versterkt bestaande succesvolle werkwijzen en sluit aan op trends en 

ontwikkelingen. Het wordt door de gemeenteraad vastgesteld en door het 

college geconcretiseerd in uitvoeringsprogramma's (jaarplannen). De 

gemeenteraad heeft met het vaststellen van het IVB een middel om te sturen op 

het lokale veiligheidsbeleid en de prioriteiten in de aanpak van de 



 
veiligheidsvraagstukken. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-084175 - 246668 

 
Onderwerp Presentatie in raadscommissie over ontwerp omgevingsplan 

 
Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel. 

besluit 
 

Samenvatting De consultatieversie van het omgevingsplan heeft in de periode juni/juli ter visie 

gelegen. Tijdens deze periode zijn een dertigtal reacties ontvangen. Deze 

hebben wij verwerkt in het ontwerp omgevingsplan. We willen de gemeenteraad 

hierover informeren. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-103254 - 249625 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 november 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 november 2019 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-103254 - 251669 

 
Onderwerp Regiozaken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders Vooraankondiging: hei-sessie GOM woensdag 13 november. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-103254 - 251732 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      - Opmerkingen vanuit de griffie m.b.t. Raadsvoorstellen die reeds in B&W 5 

burgemeester en wethouders        november zijn besloten, worden alsnog verwerkt in de teksten.  
besluit - Prestatie afspraken Stek: moet nog geagendeerd worden voor B&W. 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten). 


