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Definitief

Openbaar

Ja
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secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder
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Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Z-20-113148 - 275923
Vaststellen inhoud LIOR
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), d.d. 14-2-2020 versie 1, vast te
stellen.

Er wordt in Hillegom al langer gebruik gemaakt van een Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte (LIOR) voor het opstellen van programma's van eisen voor
projecten met een civieltechnische component. Dit is met name van belang voor
de inrichting van de buitenruimte. De inhoud van de bestaande LIOR is samen
met de LIOR's van Lisse en Teylingen leidend geweest bij het samenstellen van
de nieuwe LIOR. Waar mogelijk is de inhoud geharmoniseerd en aangevuld, op
basis van bestaand beleid.
De vernieuwde LIOR is een online toegankelijk handboek, waarin eenvoudig alle
eisen te vinden zijn die gesteld worden aan ontwikkelingen in de openbare
ruimte. De LIOR is eenvoudig uit te breiden en vormt een stevige basis voor het
opnemen en inpassen van bijvoorbeeld eisen met betrekking tot duurzaamheid.
Het samenstellen van de inhoud van de vernieuwde LIOR is nu afgerond en door
deze inhoud vast te stellen in uw college zijn de eisen in de Programma's van
Eisen (PvE's) op basis van de LIOR bindend.
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Portefeuillehouder
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Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-128956 - 306330
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Hillegom d.d. 12 mei 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 mei 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit
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Portefeuillehouder
Afdeling
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besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-104967 - 301330
vaststellen concept inrichtingsplan Nieuweweg
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
1. Het inrichtingsplan voor de reconstructie (met herinrichting) van de
Nieuweweg, zoals in de bijlage is weergegeven, vast te stellen.
2. De werkzaamheden in twee delen uit te voeren, te weten het wegvak buiten
de bebouwde kom en het wegvak binnen de bebouwde kom.

Samenvatting
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Tot 29 maart 2020 konden de bewoners/belanghebbenden reageren op het
concept-herinrichtingsplan Nieuweweg. Dit ontwerp heeft uw college op 5
februari 2020 vastgesteld en daarop heeft nu inspraak plaatsgevonden. De
uitkomsten van de participatie zijn beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het
definitieve ontwerp dat we uw college nu ter vaststelling aanbieden. Met een
reconstructie wil de gemeente de kwaliteit van de weg en de bermen
verbeteren. Ook wil de gemeente de weg herinrichten waardoor deze veiliger
wordt voor de gebruikers. De reconstructie van de Nieuweweg staat gepland
voor 2020.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-128062 - 304528
Collegevoorstel Hillegom beleidsregels financiële steun maatschappelijke
organisaties
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De Beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege
coronacrisis 2020 gemeente Hillegom vast te stellen.
Het is iedereen duidelijk dat het coronavirus ons leven stevig raakt. De crisis
raakt de continuïteit en liquiditeit van vele bedrijven en ook die van non-profit
maatschappelijke organisaties. Non-profit maatschappelijke organisaties in de
sport-, cultuur- en welzijnssector zijn van groot belang voor de sociaal
maatschappelijke infrastructuur in Hillegom, waarin met elkaar wordt gewerkt
aan een toekomstbestendige, inclusieve samenleving in Hillegom. Ondanks
diverse maatregelen die het Rijk en koepelorganisaties hebben afgekondigd is
het mogelijk dat er acute liquiditeitsproblemen ontstaan bij maatschappelijke
organisaties. Om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van faillissement of
tot het voorgoed moeten beëindigen van activiteiten heeft de raad op 16 april
2020 een steunfonds ingesteld. Voor het regelen van de procedure om in
aanmerking te komen voor een financiële bijdrage stelt het college nu
beleidsregels vast. De bijdrage wordt verleend op basis van solidariteit en
vertrouwen. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het
hoognodige vragen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-119228 - 285871
Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies
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
ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
Hierin spreekt de raad zijn waardering uit voor de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024.
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de raad
voorgesteld om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de
Omgevingsdienst West-Holland, middels bijgevoegde brief. Besloten wordt om
het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

