
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 16 februari 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-21-167260 - 397366 

Onderwerp Rondvraag 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Join mogelijkheid dat collegeleden per voorstel aangeven bij de agendering of 
het akkoord is of dat het besproken moet worden wordt er voor de 3 gemeenten 
uitgehaald als stap. Dat scheelt werk en daarmee tijd voor de 
bestuurssecretariaten. 
 
ALV VNG alle moties aangenomen behalve motie Zoetermeer “Raden in verzet”. 
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167260 - 395069 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 februari 2021 

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. 9 februari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100420 - 393149 

Onderwerp stopzetten projectplan Sport- en Ontmoetingspark Zanderij 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief 'Stopzetten projectplan Sport- en Ontmoetingspark 
Zanderij' vast te stellen.  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen wij de gemeenteraad informeren over het 
collegebesluit om het projectplan sport- en ontmoetingspark Zanderij stop te 
zetten.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165284 - 388266 

Onderwerp Sloop panden aan de Van den Endelaan 50, Van den Endelaan 52 en Henri 
Dunantplein 7 te Hillegom. 



Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Over te gaan tot het in gang zetten van de sloop van de panden aan de Van 
den Endelaan 50, Van den Endelaan 52 en Henri Dunantplein 7 te Hillegom. 
2. Nader onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn voor het behoud en 
de restauratie van de letters "Java". 
 
 
  

Samenvatting In de raadsvergadering van 20 juli 2019 heeft de raad ingestemd met de 
aankoop en sloop van de panden in het centrumgebied Hillegom,  Van den 
Endelaan 50, Van den Endelaan 52 en Henri Dunantplein 7. Van den Endelaan 
52 betreft het zogenaamde  Javapand. Na aankoop is een aantal onderzoeken in 
gang gezet. Waaronder een bouwhistorische verkenning met waardestelling van 
het Javapand en een opname en beschouwing van de technische staat van het 
Javapand. De onderzoeken zijn als bijlage opgenomen bij dit voorstel.  
 
Uit bovenstaande onderzoeken komt naar voren dat het huidige gebouw, 
bestaande uit het negentiende-eeuwse woonhuis en de toneelzaal, vanuit 
algemeen historisch oogpunt een bepaalde waarde heeft.  
Vanuit bouwhistorisch oogpunt wordt gesteld dat de waarde niet bijzonder hoog 
te noemen is. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande rapporten is Pieters bouwtechniek gevraagd 
een technisch haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijke opties 
voor behoud van de karakteristieke elementen van het pand.  De conclusie uit 
het onderzoek is dat er meerdere indicatoren zijn die duiden op risico’s op 
onvoldoende conditie, gebreken of draagkracht van constructieve onderdelen. 
Voornoemde risico’s vertalen zich bij hergebruik in hogere renovatiekosten. Een 
kostenindicatie voor hergebruik casco renovatieplan wordt begroot op € 
500.000,-.  
Ook is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor behoud van de voorgevel 
middels een tijdelijke ondersteuningsconstructie waarbij de rest van het pand 
gesloopt wordt. In dat geval moeten kozijnen geheel vervangen worden. Een 
kostenindicatie van enkel de steunconstructie bedraagt € 100.000,-. Hierbij is 
nog geen rekening gehouden met aanvullende onderzoeken, advieswerk, kosten 
voor renovatie van voeg- en metselmortel, gevelinvullingen en permanente 
steunconstructies. De bevindingen uit het onderzoek, afgezet tegen de kosten 
die behoud van elementen met zich meebrengt, pleit voor volledige sloop van 
het Java gebouw, eventueel met behoud en renovatie van de karakteristieke 
letters "Java".  
 
Het college besluit over te gaan tot het in gang zetten van de sloop van de 
panden aan de Van den Endelaan 50, Van den Endelaan 52 en Henri Dunantplein 
7 te Hillegom en geeft opdracht tot het nader onderzoeken van de 
mogelijkheden en kosten voor het behoud en de restauratie van de letters 
"Java". 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166831 - 393741 

Onderwerp Raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen Jeugdhulp 2021 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen Jeugdhulp 2021 vast te stellen.  
  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
ontwikkelingen rond de Prognose Regionale Jeugdhulp 2021. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163804 - 393477 

Onderwerp Kaderbrief RDOG HM 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De raadsbrief 'Kaderbrief RDOG HM' vast te stellen. 



Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
belangrijkste ontwikkelingen en contouren voor de financiële kaders voor 2022. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-004448 - 393266 

Onderwerp Informatie adviesrecht van de Raad onder de Omgevingswet 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Adviesrecht van de raad onder de 
Omgevingswet", voor de raadscommissie van 11 maart as. 

Samenvatting Voor de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2022 staat de 
gemeenteraad van Hillegom voor een aantal keuzeopgaven, zoals bijvoorbeeld 
de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het adviesrecht van de raad. 
In de raadsbrief " keuze opgaven omgevingswet voor de gemeenteraad", wordt 
de raad binnenkort geinformeerd over welke keuzen dit zijn. 
 
In essentie blijft na inwerkingtreding van de Omgevingswet de rolverdeling 
tussen de gemeenteraad en het college van B&W onveranderd, maar de rol van 
de gemeenteraad bij initiatieven die afwijken van het Omgevingsplan wijzigt wel. 
 
Voor aanvragen die in strijd zijn met het Omgevingsplan, de zogenaamde 
‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’, is door de komst van de 
Omgevingswet geen instemming van de gemeenteraad nodig. In de plaats 
daarvan komt er een adviesrecht van de gemeenteraad. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-004448 - 381487 

Onderwerp Stand van zaken implementatie omgevingswet en raadsbrief keuze opgaven 
omgevingswet voor de gemeenteraad Hillegom in 2021 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken implementatie 
omgevingswet. 

2. Akkoord te gaan met het sturen van de bijgevoegde raadsbrief over 
de te nemen raadsbesluiten vóór de inwerkingtreding van de 
omgevingswet per 1 januari 2022. 

Samenvatting 1. 
Wij informeren u over de huidige stand van zaken, waarbij wij op dit 
moment concluderen dat wij per 1 januari 2022 voldoen aan de gestelde 
juridische en bedrijfsmatige eisen mits we voldoen aan een aantal voorwaarden. 
Waaronder behoud van beschikbare capaciteit en focus op de inzet benodigd om 
( in eerste instantie ) de wettelijke verplichtingen te realiseren. 
 
 
2. 
Middels bijgevoegde brief informeren we de raad over de specifieke gevolgen 
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 voor de 
gemeenteraad. De gemeenteraad zal in het kader van de implementatie van 
deze nieuwe wet in 2021 gesteld staan voor een aantal belangrijke keuzen / 
opgaven. In de bijgevoegde brief wordt uitgelegd wat deze opgaven zijn, welke 
besluiten er worden verlangd van de gemeenteraad en wanneer deze gereed 
dienen te zijn.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 386097 

Onderwerp Raadsvoorstel vaststellen "uitgangspunten Lokale Energiestrategie en 
Transitievisie Warmte" 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De bijgevoegde notitie “Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievi
sie Warmte” vast te stellen. 
  

Samenvatting In mei 2020 zijn we gestart met het opstellen van de Lokale Energiestrategie 
(LES) en Transitievisie Warmte (TVW). In september 2020 is het college en de 
raadscommissie geinformeerd over het proces om te komen tot de LES en TVW. 
In het najaar van 2020 heeft er onder inwoners en stakeholders participatie 
plaatsgevonden. Op basis van deze participatie, bestaand beleid en 
onderzoeksrapporten zijn de uitgangspunten Lokale Energiestrategie en 
Transitievisie Warmte opgesteld. Besloten wordt om aan de raad voor te leggen 
het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt om: De 
bijgevoegde notitie "Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie 
Warmte" vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155874 - 360223 

Onderwerp Collegevoorstel Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Hillegom" vast te stellen 
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van het besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), 
verplicht jaarlijks een handhavinguitvoeringsprogramma vast te stellen. 
Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 (HUP 2021) is een uitwerking van 
het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH beleid).  
 
Het HUP 2021 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs 
(BWT’ers). De werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en bestaan uit het 
afhandelen van meldingen, toezicht houden op evenementen, uitvoeren van 
DHW-controles en het controleren van onder andere de blauwe zone, afval, 
hangjeugd, weekmarkt, etc. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten ter 
bevordering van een prettige leefomgeving. 
  
De werkzaamheden van de BWT’ers bestaan hoofdzakelijk uit het afhandelen 
van meldingen en toezicht op bouwactiviteiten, illegale bouw en strijdig gebruik 
van gronden en gebouwen. Daarnaast voert het cluster handhavingsprojecten 
uit in het kader van o.a. strijdigheden met het bestemmingsplan. 
 
Voor 2021 geldt dat er veel druk ligt op de BWT’ers, de BOA’s, maar ook de 
handhavingsjuristen. Dit komt o.a. door de komst van het coronavirus en de 
Omgevingswet. Daarnaast is de capaciteit bij de BWT’ers beperkt. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166134 - 391377 

Onderwerp Bijdrage Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 2021 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Kennis te nemen van het jaarplan 2021 en de begroting 2021 van de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek;   
2.    op basis van (1) vast te stellen dat er voldoende grond is om de publieke 
bijdrage aan de business cases middels de hiervoor bestemde begrotingssubsidie 
beschikbaar te stellen;  
3.    De afspraken en borging aangaande besteding van de via publieke wegen 
beschikbaar gestelde middelen vast te leggen in de overeenkomst ‘Besteding 
exploitatiebijdrage 2021’, deze overeenkomst vast te stellen en deze te sluiten;  
4.    Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Van Rijn 
voor het ondertekenen van de 'overeenkomst besteding exploitatiebijdrage 
gemeente';  
  

Samenvatting De stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek biedt de gemeente het 
jaarplan 2021 en een bijbehorende begroting aan. Deze stap wordt conform 
afspraken als vastgelegd tussen gemeente en stichting gezet, waarna 
deelnemende gemeenten, bij beoordeling dat de voorstellen voldoende 



vertrouwen scheppen dat zij bijdragen aan de gestelde doelen, de publieke 
bijdrage vrijgeven. Voorgesteld wordt de aangeleverde documenten als 
zodoende te beoordelen, op basis hiervan over te gaan tot het vaststellen en 
ondertekenen van de ‘Overeenkomst Besteding Exploitatiebijdrage Business 
Cases 2021’, en de eerder bij raadsbesluit beschikbaar gestelde bijdrage vanuit 
de gemeente vrij te geven. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


