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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-245673 - 532934 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 12 april 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 12 april 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241188 - 527820 

Onderwerp Begroting 2023 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 van de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht de gemeenschappelijke 
regeling Cocensus, de begroting 2023 voor te leggen voor een zienswijze aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Voor de begroting 2023 van 
gemeenschappelijke regeling Cocensus is een raadsvoorstel en een 
antwoordbrief opgesteld. De begroting is vrijwel gelijk aan die van 2022 en de 
stijging in kosten zijn voor de gemeente Hillegom minimaal. Het college heeft 
besloten om aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241920 - 525384 

Onderwerp Raadsbrief voortgangsevaluatie GPR en DGO - duurzame gebiedsontwikkeling 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgangsevaluatie GPR en DGO - 
duurzame gebiedsontwikkeling vast te stellen 

Samenvatting Duurzame gebiedsontwikkeling staat hoog op de agenda van de gemeente 
Hillegom. In de Omgevingsvisie van Hillegom zijn GPR-streefwaarden 
opgenomen als uitgangspunt voor dit onderwerp. GPR staat voor Gemeentelijke 
Praktijk Richtlijn. Het is een landelijk instrument om te toetsen hoe duurzaam 
een gebiedsplan ontwikkeld wordt. 
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de richtlijn Duurzame 
Gebiedsontwikkeling (DGO) die binnen HLTsamen gebruikt wordt, als checklist 
en om ook onderwerpen in de openbare ruimte te bespreken. 
De raad heeft op 11 juli 2019 een motie aangenomen om hierover geïnformeerd 



te worden, en vanuit het college is ook een toezegging gedaan om de raad 
hierover te informeren. In deze raadsbrief geeft het college meer informatie over 
de voortgang bij dit onderwerp. In het algemeen kan gesteld worden dat 
duurzame gebiedsontwikkeling zowel vanuit de gemeente als vanuit 
marktpartijen met steeds meer nadruk wordt besproken en zijn weerslag vindt 
in de wijze waarop gebiedsprojecten worden uitgevoerd. 
Het college van Hillegom heeft de raadsbrief inzake de voortgangsevaluatie GPR 
en DGO - duurzame gebiedsontwikkeling vastgesteld. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-245250 - 531963 

Onderwerp Strategische opties VAB 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het verkennend onderzoek 
naar de strategische opties voor het VAB. 

2. Het VAB bestuur verzoeken om het strategische onderzoek te 
verdiepen en de opties ‘In eigen Beheer’ en ‘Samenwerking 
Meerlanden’ nader uit te werken. 

3. Geheimhouding op te leggen, op grond van artikel 55, eerste lid van 
de Gemeentewet juncto artikel 10, eerste lid, onder c en artikel 10, 
tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur op de 
bijlage Resultaten strategisch onderzoek VAB, en al hetgeen hierover 
is besproken in de vergadering, omdat het bedrijfsgegevens betreft 
die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld dan wel openbaarmaking het financieel 
belang van de gemeente schaadt. 

4. De geheimhouding op de bijlage Resultaten strategisch onderzoek 
VAB en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering op te 
heffen nadat het college daartoe besloten heeft. 

Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 
is verantwoordelijk voor de overslag en de afzet voor verdere verwerking van 
huishoudelijk afval (fijn huishoudelijk restafval en GFT) van de vijf gemeenten 
Katwijk, Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen. Daarnaast zijn zij 
verantwoordelijk voor het verwerken van het grof huishoudelijk afval van Lisse, 
Hillegom, Katwijk en Noordwijk. Het VAB overslagstation is afgeschreven en 
dient vernieuwd te worden. Daarvoor heeft het VAB een onderzoek laten 
uitvoeren naar strategische opties.  
 
Het college neemt kennis van het rapport strategische opties VAB en verzoekt 
het VAB bestuur de opties "eigen beheer" en "samenwerking Meerlanden" verder 
te verdiepen en uit te werken teneinde een concreet besluit te kunnen nemen 
eind 2022.  Tevens legt het college geheimhouding op, op grond van artikel 55, 
eerste lid van de Gemeentewet juncto artikel 10, eerste lid, onder c en artikel 
10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur op de bijlage 
Resultaten strategisch onderzoek VAB, en al hetgeen hierover is besproken in de 
vergadering, omdat het bedrijfsgegevens betreft die door natuurlijke personen 
of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld dan wel 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt 
en geheimhouding op de bijlage Resultaten strategisch onderzoek VAB en al 
hetgeen hierover is besproken in de vergadering op te heffen na besluitvorming. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226349 - 520685 

Onderwerp Uitstel project herinrichting Prinses Irenelaan 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het project herinrichting van de Prinses Irenelaan uit te stellen tot de 
inrichtingscriteria voor een GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg 30km/uur) bekend 
zijn. 
2. Samenvatting van de inspraak vast te stellen. 
3. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

Samenvatting De concept-Inrichtingstekening van de Prinses Irenelaan heeft het college op 23 
november 2021 vastgesteld. De inspraakprocedure liep tot 22 februari 2022. 
Bewoners en belanghebbenden konden tijdens deze termijn reageren op de 
concept-inrichtingstekening van de Prinses Irenelaan.  
 
Door de gewijzigde Tweede Kamermotie 30 km/uur in de bebouwde kom leidend 



te maken, ontstaat de mogelijkheid om de 30km/uur regel ook op de 
gebiedsontsluitingswegen in te voeren. Inrichten als GOW30 
(Gebiedsontsluitingsweg 30km/uur), sluit beter aan op de functie en het huidige 
gebruik van de Prinses Irenelaan. 
 
Met uitstel van het project, wordt voorkomen dat er kort na realisatie 
aanpassingen nodig zijn. In een woonstraat 30 km/uur staan onder anderen 
zebra-oversteken en busroutes op gespannen voet met de regelgeving / 
richtlijnen. In een GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur) is ruimte voor 
zebra-oversteken, busroutes e.d.. Het college heeft besloten het project 
herinrichting van de Prinses Irenelaan uit te stellen tot de inrichtingscriteria voor 
een GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg 30km/uur) bekend zijn, en de 
samenvatting van de inspraak en de raadsbrief hieromtrent vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241175 - 531437 

Onderwerp 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. het college toestemming te geven om in te stemmen met de 4e 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020. 

Samenvatting De gemeente Hillegom is deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling 
Cocensus. Cocensus verzorgt het heffen in invorderen van de gemeentelijke 
belastingen. Vanwege de gemeentelijke herindeling van de gemeenten 
Heerhugowaard en Langedijk tot de gemeente Dijk en Waard is het noodzakelijk 
om de gemeenschappelijke regeling op dit punt aan te passen. Er is geen sprake 
van een inhoudelijke wijzigingen. Het college heeft toestemming nodig van de 
raad om akkoord te kunnen gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling. Het college besluit om aan de raad voor te stellen om het college 
toestemming te geven om in te stemmen met de 4e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236701 - 520824 

Onderwerp (H) Zienswijze ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Holland 
Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten 
weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij een kanttekening te 
plaatsen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland waaraan 
de gemeente Hillegom deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
wordt de ontwerpbegroting voor 2023 van het samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2023 van Holland Rijnland is een voorstel 
opgesteld waarin de zienswijze is verwoord. Het voorstel aan de raad is om in te 
stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van Holland Rijnland en hierbij een 
kanttekening te plaatsen om extra aandacht te vragen voor de financiële 
situatie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


