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Zaak / doc nr Z-22-234416 - 512613 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 8 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW van 8 februari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-233526 - 510228 

Onderwerp Continuïteit situatie Schakenbosch 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de verslechterde financiële situatie bij gesloten 
jeugdhulpaanbieder Schakenbosch 

Samenvatting Gesloten Jeugdhulpaanbieder Schakenbosch heeft als gevolg van versnelde 
terugloop van het aantal plaatsingen te maken met een zorgelijke financiële 
situatie. 
Gesloten jeugdhulp (ook wel jeugdzorgPlus genoemd) is een vorm van zorg die 
enkel via een rechterlijke machtiging kan worden afgegeven. Voor landsdeel 
Zuidwest zijn twee aanbieders voor JeugdzorgPlus actief: Schakenbosch en iHub 
(Horizon). Door een combinatie van expertises in gesloten jeugdhulp is de zorg 
die Schakenbosch biedt ook landelijke aangewezen als cruciale 
jeugdhulpvoorziening. Beide jeugdzorgPlus-aanbieders in ons landsdeel hebben 
te maken met een verminderde instroom die sneller gaat dan voorzien. Beide 
aanbieders hebben zich gemeld bij de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit 
onderzoekt de ernst van al deze financiële situaties en heeft geconstateerd dat 
voor Schakenbosch en I-Hub het landelijk ‘Draaiboek Continuïteit jeugdhulp’ 
 ingezet dient te worden.  De situatie bij Schakenbosch is het meest urgent 
namelijk trede 3-4 (zorgelijk-problematisch) iHub bevindt zich op trede 2 
(risicovol). De verwachting is dat bij gelijkblijvende omstandigheden bij iHub in 
april '22 trede 3 wordt bereikt. 
Schakenbosch dient een herstel- en continuïteitsplan op te stellen in overleg met 
gemeenten en de jeugdautoriteit. Regio Haaglanden is accounthoudende regio 
en eerstverantwoordelijke.  Gezien de maatschappelijke impact van deze 
informatie wordt ook een brief aan de gemeenteraden verzonden. De regio 
Haaglanden heeft dit reeds gedaan op 2 februari jl. De continuiteit van 
jeugdhulp is op dit moment niet in het geding. Uit onze gemeente zijn geen 
jeugdigen in deze instelling geplaatst. 
Het College heeft kennis genomen van de verslechterde financiële situatie bij 
gesloten jeugdhulpaanbieder Schakenbosch. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231188 - 506128 

Onderwerp Verslag bestuurlijke maatregelen jaarwisseling 2021-2022 



Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
het 'verslag bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2021-2022' vast te stellen. 

Samenvatting De samenwerking tussen de brandweer, politie, domein buitenruimte en de 
gemeente ter voorbereiding en tijdens de jaarwisseling is goed geweest. Er is 
veel tijd en energie in de voorbereiding gestoken en de hoeveelheid mensen die 
paraat stonden tijdens de jaarwisseling– en dat terwijl er wederom een 
lockdown was en een vuurwerkverbod. Ook dit jaar zijn er vernielingen 
gepleegd, veelal door gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk. Een zorgpunt blijft 
het gebruik van zwaar vuurwerk en de vernielingen die daarmee gepaard gaan. 
Iedere euro schade door vernielingen is er één te veel.  
In het verslag 'Bestuurlijke maatregelen jaarwisseling 2021-2022' staat 
beschreven hoe de jaarwisseling is verlopen qua incidenten en schades. De 
ervaringen tijdens de jaarwisseling 2021-2022 zijn met de betrokken partners 
geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn een aantal conclusies en aanbevelingen 
gekomen, welke ter voorbereiding op de jaarwisseling 2022-2023 worden 
meegenomen. Het college besluit het 'verslag bestuurlijke maatregelen, 
jaarwisseling 2021-2022' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-087316 - 488001 

Onderwerp Vaststelling anterieure overeenkomst Stationsweg 13 Hillegom en ter 
inzagelegging ontwerpbesluit met stukken 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Hillegom 
en Archipoll B.V. ten behoeve van het realiseren van 7 appartementen 
met bijbehorende voorzieningen van openbaar nut aan de Stationsweg 
13, Hillegom vast te stellen; 

2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder C.J. Hoekstra voor het ondertekenen van de anterieure 
exploitatieovereenkomst; 

3. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 Wet op 
de openbaarheid van bestuur (Wob), geheimhouding op te leggen op 
de bedragen in bijlage 1 en al hetgeen hierover wordt besproken in de 
vergadering, omdat openbaarmaking het financiële belang van de 
gemeente schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven nadat het 
project is gerealiseerd.  

4. Na ondertekening van de anterieure exploitatieovereenkomst het 
ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken voor een periode 
van 6 weken ter inzage te leggen.  

Samenvatting De initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 
realiseren van 7 nieuwbouw appartementen op het perceel gelegen aan de 
Stationsweg 13 in Hillegom. De nieuwbouw wordt in dezelfde karakteristieke stijl 
van de bollenschuur gebouwd. De benodigde parkeerplaatsen worden op eigen 
terrein aan de achterzijde van het appartementencomplex gerealiseerd. De 
naastgelegen dienstwoning aan de Stationsweg 15 wordt omgezet naar een 
burgerwoning en blijft qua pand volledig in tact.  
 
De aanvraag past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Medewerking aan 
het plan kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 
3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor het toepassen van 
deze procedure dient gemotiveerd te worden dat de 
omgevingsvergunningaanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 
Gelet hierop is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
 
Het college heeft besloten de anterieure exploitatieovereenkomst voor het 
realiseren van 7 appartementen met bijbehorende voorzieningen van openbaar 
nut aan de Stationsweg 13 vast te stellen en wethouder Hoekstra te 
volmachtigen om de gemeente te vertegenwoordigen inzake de ondertekening 
van de anterieure exploitatieovereenkomst. Besloten wordt om geheimhouding 
op te leggen op de bedragen in de anterieure overeenkomst, omdat 
openbaarmaking het financiële belang schaadt. Daarnaast wordt besloten - na 
ondertekening van de anterieure exploitatieovereenkomst - het ontwerpbesluit 
met de daarbij behorende stukken voor een periode van 6 weken ter inzage te 
leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-232497 - 510276 

Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen fractie D66 over de verzekering WMO 
hulpmiddelen 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De schriftelijke vragen van de raad (fractie D66) over de verzekering Wmo-
hulpmiddelen te beantwoorden. 

Samenvatting Vanuit de WMO kunnen aan inwoners hulpmiddelen (o.a. rolstoelen, 
scootmobiels) op basis van een bruikleenovereenkomst beschikbaar worden 
gesteld.   
Door de fractie van D66 zijn op 26 januari 2022, naar aanleiding van een 
uitzending van tv-programma Kassa van 15 januari jl.,  vragen opgesteld over 
de verzekering van de Wmo hulpmiddelen. Deze vragen zijn door de ISD 
beantwoord. Het college besluit de beantwoording vast te stellen. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-203493 - 505113 

Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-container voor Maurickhof. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het eindverslag van zienswijzeprocedure vast te stellen 
2. De gewijzigde locatie voor de ondergrondse restafvalcontainer, onder andere 
ten behoeve van het appartementencomplex 'Maurickhof' vast te stellen. 

Samenvatting Gemeente Hillegom heeft een nieuw, door de raad vastgesteld, afval- en 
grondstoffenbeleid. Een onderdeel van dit nieuwe beleid zijn ondergrondse 
verzamelcontainers voor restafval (en semi-ondergrondse GFT-containers) ten 
behoeve van appartementencomplexen. In het eerder vastgestelde locatieplan is 
aangegeven waar deze ondergrondse containers worden of zijn gerealiseerd. Dit 
voorstel voor een locatie nabij appartementencomplex Maurickhof , die nog niet 
is gerealiseerd, voorziet in een wijziging van de huidige locatie (oorspronkelijk 
bovengrondse containerlocatie die alleen bereikbaar is via het parkeerterrein van 
Maurickhof) naar openbaar gebied. 
Met dit besluit, een bevoegdheid van het college, vervolgen we de verdere 
uitvoering van het locatieplan. En daarmee het nieuwe afval- en 
grondstoffenbeleid. Het college heeft eerder besloten het ontwerp van de nieuwe 
locatie voor de ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-container, 
onder andere ten behoeve van appartementencomplex 'Maurickhof', 
overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor een periode van 
6 weken ter inzage te leggen. Deze zienswijzeperiode heeft alleen een zienswijze 
opgeleverd van de VvE van Maurickhof. In het eindverslag van de 
zienswijzeprocedure is dit verder uitgewerkt. 
Het college heeft besloten om het eindverslag van zienswijzeprocedure en de 
gewijzigde locatie voor de ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-
container, onder andere ten behoeve van het appartementencomplex 
'Maurickhof' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


