
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 14 december 2021 

 
 

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-21-201191 - 490104 

Onderwerp Masterplan 2.0 SDO/JBH 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Masterplan 2.0 SDO/JBH' vast te stellen. 

Samenvatting Op 10 februari 2021 wordt het Masterplan 2.0 SDO/JBH besproken in de 
raadscommissie en op 24 februari 2022 vindt besluitvorming plaats in de raad. 
Het is van belang de raad goed te informeren over de opzet van het Masterplan 
2.0 SDO/JBH middels een presentatie in de commissievergadering van 13 
januari 2022. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224804 - 495274 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Hillegom 7 december 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W Hillegom d.d. 7 december 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224128 - 494225 

Onderwerp Herbenoeming directeur en leden RvT Economic Board Duin- en Bollenstreek 
(EBDB) 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op voordracht van het bestuurlijk overleg Economie Duin- en Bollenstreek de 
volgende personen te benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek: 
  
J.J.J. Vranken, P.E.M. Timmerman, W.J.A. Verkleij, burgemeester van gemeente 
Noordwijk, A. van Erk, burgemeester van gemeente Hillegom, M.W. 
Beijersbergen, voorzitter. 
  
De benoeming is voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2025. 
  
2. Op voordracht van de Economic Board de volgende persoon te benoemen in 
de Economic Board Duin- en Bollenstreek: 
R. L. Flinkerbusch, programmadirecteur. De benoeming is voor de periode van 
19 juni 2022 tot 18 juni 2026. 



Samenvatting In november 2021 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten in de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) besloten om in 2022 een 
transitiejaar in te gaan en de samenwerking met de EBDB opnieuw aan te gaan. 
Het gaat om de vier gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. 
Vooruitlopend op nog komende besluiten hierover, hebben zij al een financiële 
garantstelling afgegeven voor de EBDB. De huidige benoemingstermijnen van de 
leden van de raad van toezicht lopen echter eind van dit jaar af. Van de 
directeur-bestuurder loopt dit af op 18 juni 2022.  Om de werkzaamheden voor 
de EBDB in 2022 te kunnen blijven doen is het nodig om in de openvallende 
posities weer leden te benoemen. Dit recht om te benoemen is volgens de 
oprichtingsakte bij de deelnemende gemeenten neergelegd. De wethouders van 
de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk hebben 
hiervoor een voordracht gedaan. Deze houdt in dat vijf van de bestaande leden 
van de raad van toezicht worden herbenoemd en de huidige directeur-
bestuurder. 
Het college heeft besloten op voordracht van het bestuurlijk overleg Economie 
Duin- en Bollenstreek de volgende personen te benoemen als leden van de Raad 
van Toezicht van de Economic Board Duin- en Bollenstreek: J.J.J. Vranken, 
P.E.M. Timmerman, W.J.A. Verkleij, burgemeester van gemeente Noordwijk, A. 
van Erk, burgemeester van gemeente Hillegom, M.W. Beijersbergen, voorzitter, 
de benoeming is voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2025. 
Tevens heeft het college besloten op voordracht van de Economic Board de 
volgende persoon te benoemen in de Economic Board Duin- en Bollenstreek: R. 
L. Flinkerbusch, programmadirecteur. De benoeming is voor de periode van 19 
juni 2022 tot 18 juni 2026. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-205922 - 461378 

Onderwerp Maatschappelijke agenda Hillegom 

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 Maatschappelijke agenda Hillegom 'Leven lang meedoen', vast te stellen. 
 
2. Te reageren op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein middels de 
bijgevoegde brief. 

Samenvatting We streven in Hillegom naar een inclusieve samenleving waarin iedereen op voet 
van gelijkwaardigheid mee kan doen en de mogelijkheden, talenten en eigen 
regie van onze inwoners centraal staan. We ontwikkelen daarvoor beleid. Zo is 
er beleid voor werk en inkomen, sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onderwijs, accommodaties etc. De 
gemeente heeft voor deze onderwerpen separate beleidsnota’s. Omdat we 
innoveren, transformeren en integraliteit noodzakelijk vinden wil het college 
overstappen naar een andere vorm van beleid. Deze nieuwe vorm is een 
integrale maatschappelijke agenda gecombineerd met uitvoeringsplannen. De 
maatschappelijke agenda gaat over de visie op meedoen aan de samenleving. 
De agenda gaat ook wat de gemeente wil bereiken om dit te verbeteren. In de 
volgende fase zullen uitvoeringsplannen gemaakt worden; plannen waarin staat 
wat we gaan doen om de doelen uit de maatschappelijke agenda te bereiken. 
Met deze nieuwe vorm van beleid maken en uitvoeren wil de gemeente bereiken 
dat maatschappelijke opgaven op een meer samenhangende en ook effectievere 
manier worden aangepakt. Samen met iedereen die hier aan wil bijdragen. Het 
college stelt de raad voor de maatschappelijke agenda vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-222799 - 494138 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen toeslagenaffaire 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: 'gedupeerden van de 
toeslagenaffaire/25 november 2021/GroenLinks' vast te stellen.  

Samenvatting De fractie van GroenLinks wil graag inzicht in de actuele situatie in Hillegom 
betreffende de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Daarom hebben zij een 
aantal vragen gesteld over dat onderwerp. De vragen gaan onder meer over het 



aantal gedupeerden dat zich gemeld heeft in Hillegom en over hoe het contact 
met deze gedupeerden is verlopen. Uit het contact met de gedupeerden blijkt 
dat de meeste mensen hun leven weer aardig op de rit hebben en geen 
hulpvraag hebben. Er zijn twee vorderingen gemeentelijke belasting 
kwijtgescholden. Er zijn geen gedupeerden toegeleid naar schuldhulpverlening. 
Ook zijn er geen uithuisplaatsingen van jeugdigen bekend onder de 
gedupeerden. De beantwoording wordt hierbij vastgesteld.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223784 - 494103 

Onderwerp Bestuursrapportage HLTsamen 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2021 
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief 
3. Besluiten om de raadsinformatiebrief toe te sturen aan de leden van de 
gemeenteraad Hillegom 

Samenvatting Het bestuur van HLTsamen heeft haar bestuursrapportage 2021 en de daarbij 
behorende bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten vastgesteld. Hiermee 
informeert het Bestuur van HLTsamen de gemeente Hillegom omtrent de 
verwachte overschrijding op de kosten bedrijfsvoering. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223639 - 493069 

Onderwerp Deelname MKB-deal Transitieloket Duin- en Bollenstreek - energietransitie 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor de definitieve deelname van de gemeente aan de MKB-deal voor 
het opzetten van een regionaal werkend Transitieloket Duin- en Bollenstreek te 
bekrachtigen.  

Samenvatting De gemeente heeft samen met de provincie, buurgemeenten en 
vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties een zogeheten MKB-deal 
opgesteld met als doel bedrijven beter te helpen met de energietransitie. 
Ondernemers hebben enerzijds te maken met steeds meer wet- en regelgeving, 
en anderzijds zijn er ook subsidies en andere financiële instrumenten die 
ondernemers kunnen helpen met het nemen van maatregelen. Doel van het 
transitieloket, dat door de gemeenten zal worden opgezet, is om ondernemers te 
helpen beter hun weg te vinden in de energietransitie. De provincie ondersteunt 
deze aanpak in 2022 en 2023 met een subsidie van € 200.000. Het college heeft 
besloten deelname aan deze samenwerking te bekrachtigen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-220859 - 487539 

Onderwerp Speeltuin wijk Patrimonium (Hillegom) 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Om de bijgevoegde overeenkomst tussen gemeente Hillegom en 
Woonstichting Stek, omtrent de ingebruikgeving van de speeltuin met 
ondergrond (exclusief het buurthuis en het om het buurthuis liggende 
terras), gelegen in de wijk Patrimonium te Hillegom, vast te stellen. 

2. Om de bijgevoegde gebruiksovereenkomst tussen gemeente Hillegom 
en Buurt- en Speeltuinvereniging de Kapertjes, omtrent afspraken 
over het gebruik van de speeltuin, gelegen in de wijk Patrimonium te 
Hillegom, vast te stellen. 

3. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder Karin Hoekstra voor het ondertekenen van beide 
bijgevoegde overeenkomsten. 



Samenvatting Projectontwikkelaars Timpaan uit Hoofddorp en UBA Projectontwikkeling uit 
Uithoorn (hierna te noemen ‘Ontwikkelcombinatie VOF Sizo’) hebben in 2019 de 
openbare aanbesteding voor de herontwikkeling van de circa 5,5 hectare 
voormalige sportvelden Hillegom-Noord gewonnen. Er komen circa 300 
woningen bij. Deze nieuw te bouwen wijk ligt oostelijk van de bestaande wijk 
Patrimonium. In de wijk Patrimonium bevindt zich een speeltuin van circa 1583 
m2 groot. Partijen hebben in de getekende Koop- en realisatieovereenkomst 
afgesproken dat ontwikkelcombinatie VOF Sizo in eerste instantie verplicht is het 
bedrag aan Social Return on investment te besteden aan hernieuwing van de 
speeltuin. Het is de bedoeling dat dit budget gebruikt wordt voor het 
herinrichten van de speeltuin in de wijk Patrimonium enerzijds en de plaatsing 
van een kunstwerk in de nieuwe wijk anderzijds. Het herinrichten van de 
speeltuin wordt in de planontwikkeling voor zowel de bewoners van de wijk 
Patrimonium als de toekomstige bewoners als belangrijk onderdeel gezien. De 
speeltuin kan dienst doen als ontmoetingsplek voor bewoners van beide wijken. 
 
Besloten wordt om de overeenkomst tussen gemeente Hillegom en 
Woonstichting Stek, omtrent de ingebruikgeving van de speeltuin met 
ondergrond (exclusief het buurthuis en het om het buurthuis liggende terras), 
gelegen in de wijk Patrimonium te Hillegom, vast te stellen. Daarnaast wordt 
besloten om de gebruiksovereenkomst tussen gemeente Hillegom en Buurt- en 
Speeltuinvereniging de Kapertjes, omtrent afspraken over het gebruik van de 
speeltuin, gelegen in de wijk Patrimonium te Hillegom, vast te stellen. Tevens 
wordt besloten dat de burgemeester aan wethouder Karin Hoekstra een 
volmacht verleent om namens de gemeente Hillegom beide overeenkomsten te 
ondertekenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166056 - 492151 

Onderwerp Verlenging convenant Stichting Hillegom Marketing 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake verlenging 'convenant voor bepaalde duur 
inzake financiering activiteiten Stichting Hillegom Marketing' vast te stellen en 
ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Op 20 mei 2020 hebben gemeente Hillegom en Stichting Hillegom Marketing een 
convenant ‘convenant voor bepaalde duur inzake financiering activiteiten 
Stichting Hillegom Marketing’ afgesloten. Het convenant met Stichting Hillegom 
Marketing loopt formeel af op 31 december 2021. Het huidige convenant wordt 
verlengd met één jaar tot 31 december 2022. Besloten wordt om de raadsbrief 
inzake 'verlenging convenant Stichting Hillegom Marketing' vast te stellen en aan 
de gemeenteraad aan te bieden. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175401 - 491968 

Onderwerp Doelgroepenverordening woningbouw Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ministerie toestemming te vragen voor de deelname aan het 
'experiment bestemmingscategorie sociale koopwoningen' via de 
bijgevoegde brief. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin 
voorgesteld wordt om de "Doelgroepenverordening woningbouw 
gemeente Hillegom" vast te stellen. 

Samenvatting In november 2020 is het "Woonprogramma 2020-2024: Naar een duurzaam 
evenwicht" door de gemeenteraad vastgesteld. In dit woonprogramma zijn 
diverse maatregelen opgenomen voor het bereiken van de doelstellingen van het 
woonbeleid. Het instellen van een doelgroepenverordening woningbouw is een 
maatregel die hieruit volgt. Met dit instrument stuurt de gemeente in het 
bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden van woningen. Het college besluit 
de doelgroepenverordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
En het college besluit het ministerie toestemming te vragen voor de deelname 
aan het 'experiment bestemmingscategorie sociale koopwoningen'. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


