
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 15 december 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. C.B. Baauw, 
secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig Dhr. J.A. van Rijn, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-159120 - 367615 

Onderwerp Voortgang project ISG Handhaving buitengebied, vragen van de gemeente 
Noordwijk 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
Wij stellen voor de bijgevoegde raadsbrief "Voortgang project ISG Handhaving 
buitengebied, vragen van de gemeente Noordwijk" vast te stellen. 

Samenvatting Op 1 januari 2019 zijn wij gestart met het project handhaving buitengebied ISG. 
Op 1 januari 2020 is de gemeente Noordwijk ook met dit project gestart. De 
gemeente Noordwijk heeft diverse vragen gesteld over de voortgang en de 
resultaten van dit project binnen HLT. De resultaten en de voortgang zijn 
beschreven in de raadsbrief. Samengevat komt het er op neer dat binnen HLT 
het project goed loopt. Er is veel vooroverleg met betrokkenen en gezamenlijk 
wordt onderzocht hoe het strijdig gebruik opgeheven kan worden. Dat neemt 
niet weg dat in sommige casussen ook tot handhaving wordt overgegaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161270 - 375088 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 december 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 december 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-159634 - 369295 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit 'Verbod zich op te houden 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het burgemeester besluit Het aanwijzingsbesluit 'Verbod zich op te houden' vast te stellen. 

Inleiding Begin 2020 is de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom (APV) vast 
gesteld. Per abuis is artikel 2:47, lid 2 "De burgemeester kan openbare plaatsen 
of delen daarvan aanwijzen waar het op door de burgemeester te bepalen 
tijdstippen verboden is zich op te houden of te verblijven" niet opgenomen. 
Hierdoor is het eerder genomen aanwijzingsbesluit voor onder andere het 
Beltpark en het Van Nispenpark niet meer rechtsgeldig. Op 3 november 2020 is 
het artikel in de APV aangepast en kan op basis daarvan een nieuw 
aanwijzingsbesluit genomen worden. 
Tevens zijn voor de in het besluit aangewezen plaatsen nieuwe borden met 
aangepaste gedragsregels gemaakt. In het verleden zijn er op verzoek van 
omwonenden van de parken in Hillegom regels opgesteld over hoe je je 



gedraagt in de parken in Hillegom. Deze gedragsregels zijn geplaatst op borden 
die vervolgens in de parken zijn geplaatst. In de loop der jaren zijn de borden 
beschadigd en soms zelfs helemaal verdwenen. Omdat de jeugd zelf ook 
behoefte heeft aan kaders is er met het jongerenwerk en de politie om tafel 
gegaan om nieuwe gedragsregels op te stellen. In de nieuwe gedragsregels is 
een tweedeling gemaakt, waarbij een verschil is gemaakt tussen regels voor 
parken en regels voor hangplekken.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161191 - 374690 

Onderwerp Vernieuwing Bollenstreek Omroep (BO) 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaande Raadsinformatiebrief en deze te versturen aan de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Raadsbrief over de vernieuwing van Bollenstreek Omroep (BO). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160950 - 373801 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake raadsvoorstel Haarlemmermeer 
verkeersoverlast dubbeldorpen 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over het 
raadsvoorstel van de gemeente Haarlemmermeer inzake verkeersoverlast 
dubbeldorpen van het CDA Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting Door de heer Zwaan van het CDA zijn schriftelijke vragen gesteld over het 
raadsvoorstel van de gemeente Haarlemmermeer inzake verkeersoverlast 
dubbeldorpen, waarin de Elsbroekerbrug en de Hillegommerbrug voorkomen. 
Het college beantwoordt deze vragen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158563 - 365921 

Onderwerp Nadere Regels Jeugdhulp 2021 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ‘Nadere regels Jeugdhulp Hillegom 2021’ vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de ‘Maximale tarieven PGB (persoonsgebonden 

budget) Jeugdhulp 2021 Bollenstreek'. 

Samenvatting Naar aanleiding van opgedane ervaring met het Persoonsgebonden Budget 
(PGB) binnen de Jeugdhulp zijn de ‘Nadere regels Jeugdhulp Hillegom’ 
aangepast. In dit voorstel wordt het college gevraagd de ’Nadere regels 
Jeugdhulp Hillegom 2021’ vast te stellen en kennis te nemen van de ‘Maximale 
tarieven PGB Jeugdhulp 2021 Bollenstreek'. Hiermee wordt de vrije keuze van 
inwoners voor een PGB vastgelegd. Ook is een toetsingskader voor eigen kracht 
van de aanvrager opgenomen om het Jeugd- en Gezinsteam handvatten te 
geven bij indicatiestelling. De ‘Maximale tarieven PGB Jeugdhulp 2021 
Bollenstreek' is aangepast volgens dezelfde methode als de Zorg in Natura-
tarieven. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157903 - 373766 

Onderwerp agenderingsvoorstel presentatie klimaatadaptatie 



Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde agenderingsvoorstel voor een 
presentatie over klimaatadaptatie op 14 januari 2021. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160753 - 373215 

Onderwerp Financiële kaderstelling 2022 Verbonden partijen regio Hollands-Midden 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling ook van 
toepassing te verklaren voor de overige gemeenschappelijke 
regelingen; 

3. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen ter 
kennisname te zenden aan de gemeenteraad.  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de 
jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de gezamenlijke 
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De financiële 
kaderstelling geeft de richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de 
gemeenschappelijke regelingen mogen gebruikten voor de begroting 2022. 
Daarnaast is er een algemene oproep opgenomen om de financiële problematiek 
van de gemeenten onder de aandacht te brengen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160575 - 372574 

Onderwerp Voortgangsrapportage stichting Greenport D&B 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De rapportage over de eerste helft van 2020 van de stichting Greenport Duin- 
en Bollenstreek  positief te beoordelen. 
 
2.  De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgang Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting Voor het behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van 
sierteeltondernemers in de Duin- en Bollenstreek hebben de colleges van de 
Duin- en Bollenstreek stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht. In 
2019 is gestart met het formeren van een bestuur voor de stichting waarin de 
ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid in vertegenwoordigd zijn. 
Oprichting van de stichting heeft in december 2019 plaatsgevonden. Voor de 
uitvoerende taken is een Programmamanager aangesteld door de stichting. Het 
bestuur van de stichting heeft als eerste een jaarplan 2020 opgesteld. Daarin 
zijn de prioriteiten voor de stichting vastgelegd. Daarnaast zijn de lopende zaken 
op regionaal en bovenregionaal niveau opgepakt door de Programmamanager en 
waar nodig bijgestuurd. 
 
Over de eerste helft van 2020 heeft het bestuur een rapportage overlegd. 
 
Besloten wordt om de rapportage over de eerste helft van 2020 van de stichting 
Greenport Duin- en Bollenstreek positief te beoordelen en de raadsbrief over de 
voortgang van Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158518 - 372486 

Onderwerp De eerste wijziging van het Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en 
machtiging 



Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De eerste wijziging van het Algemeen besluit (financieel) mandaat, 
volmacht en machtiging gemeente Hillegom 2019 vast te stellen. 

Samenvatting In het mandaat- en volmachtbesluit is opgenomen welke bevoegdheden het 
college heeft gemandateerd aan het bestuur van HLTsamen. Door onder meer 
recente wetswijzigingen zijn aanpassingen noodzakelijk, zoals het toevoegen en 
laten vervallen mandaten. Besloten wordt om de eerste wijziging van het 
mandaat- en volmachtbesluit vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158908 - 367246 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie Kadernota 2022 ODWH 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het agenderingsvoorstel "presentatie Kadernota 2022 ODWH" vast te stellen. 

Samenvatting Op 7 december 2020 bespreekt het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) de richting van de kadernota 2022, 
deze wordt vervolgens door de directeur opgesteld en in februari aan het 
Algemeen Bestuur (AB) voorgelegd. In de tussenliggende periode kan de raad 
kennisnemen van de kadernota en eventuele opmerkingen meegeven aan de 
betreffende leden van het AB. In de raadscommissie van 14 januari geeft Marlies 
Krul-Seen een toelichting op de Kadernota 2022. 
Het college besluit om het agenderingsvoorstel "presentatie Kadernota 2022 
ODWH" vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152890 - 358153 

Onderwerp Collegewijzigingen GR RDOG HM 2020 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden vast te stellen, zodat deze komt te luiden 
zoals opgenomen in de bijlage van dit voorstel (onder voorwaarde van 
vaststelling van de wijziging van de GR tot een collegeregeling door alle raden 
van deelnemende gemeenten). 

Samenvatting De gemeente Hillegom neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De 
RDOG HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het 
gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moet 
geactualiseerd worden om weer volledig aan te sluiten op wetgeving en 
tussentijds toegevoegde taken. De raad heeft op 10 december 2020 besloten de 
regeling te wijzigen tot een collegeregeling. Daarom kan met dit voorstel worden 
besloten om de Gemeenschappelijke Regeling te actualiseren. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


