BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

1 december 2020

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

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Dhr. J.A. van Rijn, wethouder

Z-20-159583 - 369164
Eigendomsoverdracht Jozefschool
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM JOSVC
1. In te stemmen met de overdracht van het
schoolgebouw voor basisonderwijs 'de
Jozefschool’aan de gemeente.

2. De 'verklaring buitengebruikstelling' vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Sinds juli 2019 is de Jozefschool in Hillegom gefuseerd met de Leerwinkel en
hebben de leerlingen hun intrek genomen in het gebouw aan de Thorbeckelaan.
Het vrijgekomen gebouw aan de Hoofdstraat is hiermee niet langer voor
onderwijs nodig. Artikel 110 van de Wet op het Primair onderwijs bepaalt dat
‘indien een bevoegd gezag een schoolgebouw ophoudt voor de school te
gebruiken’, het bevoegd gezag en de gemeente verklaren dat het juridische
eigendom van het gebouw bij de gemeente komt te liggen. Voorgesteld wordt in
te stemmen met de overdracht van het schoolgebouw voor basisonderwijs ‘de
Jozefschool’ aan de gemeente en de verklaring buitengebruikstelling vast te
stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-158124 - 364205
Uitbreiding Waardevolle bomenlijst Hillegom
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De uitbreiding van de waardevolle bomenlijst Hillegom met 19 nieuwe
bomen vast te stellen.

Samenvatting

Waardevolle bomen worden beschermd omdat het de meest bijzondere
groenelementen in de gemeente zijn. Deze bomen dragen sterk bij aan het
groene karakter en de identiteit van de gemeente. De 19 nieuw op te nemen
bomen zijn zorgvuldig beoordeeld door een boomdeskundige op de vooraf
gestelde criteria. Met het vaststellen van de uitbreiding van de lijst worden deze
nieuwe bomen beschermd door middel van het ontheffingsstelsel waarmee het
groene karakter van Hillegom geborgd blijft.
Met de uitbreiding van de 19 nieuwe bomen op de waardevolle bomenlijst
Hillegom komt het totaal aantal bomen op de lijst nu uit op 163. Het gaat om 63
gemeentelijke en 100 particuliere bomen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-20-160029 - 370707
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 november 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 november 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-145906 - 364482
Uitvoeringsbesluit en Acceptatiereglement Milieustraat Hillegom 2020.
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
1. Het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening Hillegom
2020 vast te stellen.
2. Het Acceptatiereglement milieustraat gemeente Hillegom vast te stellen.
3. Het Eindverslag zienswijze procedure Uitvoeringsbesluit behorende bij
Afvalstoffenverordening 2020 en Acceptatiereglement milieustraat gemeente
Hillegom vast te stellen.
De raad van de gemeente Hillegom heeft in december 2019 een nieuw afval- en
grondstoffenbeleid vastgesteld. Dit beleid moet leiden tot minder restafval. In
navolging van dit beleid is op 15 oktober door de raad de
Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 vastgesteld. Een verdere uitwerking van
deze verordening wordt aangegeven in het Uitvoeringsbesluit en het
Acceptatiereglement milieustraat.
In dit voorstel vragen wij uw college om het Uitvoeringsbesluit en het
Acceptatiereglement vast te stellen en met de vaststelling van het bijbehorende
eindverslag tot afronding te komen van de zienswijzeprocedure.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-17-028445 - 368453
Raadsbrief evaluatie regionaal economische samenwerking en publicaties
Blaauwberg
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake regionale economie en regionaaleconomische samenwerking vast te stellen.
Het college informeert de gemeenteraad over de publicatie van de rapporten
'Effecten van de corona-crisis op de Duin- en Bollenstreek economie', 'Tussen
vrees en perspectief' en 'De Staat van de Regio', allen over de ontwikkelingen in
de regionale economie. Er wordt geduid hoe met deze rapporten omgegaan
wordt in relatie tot de regionale economische samenwerking. Ook wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie van de samenwerking, en het
proces dat daarvoor beoogd is. Besloten wordt om de bijgevoegde raadsbrief
inzake regionale economie en regionaal-economische samenwerking vast te
stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-105896 - 367497
Vaststelling Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor
mantelzorgers 2021
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers
2021' vast te stellen.

besluit
Samenvatting

Dit is een voorstel om de 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning
voor mantelzorgers 2021' vast te stellen, omdat de 'Regeling Huishoudelijke
Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2020' op 31 december 2020
eindigt. Deze regeling biedt mantelzorgers de mogelijkheid gebruik te maken
van huishoudelijke hulp, respijtzorg aan huis, een mantelzorgcoach of
maatwerk. Op deze manier worden zij ontlast en kunnen ze het mantelzorgen
langer volhouden. De gemeenteraad heeft 15 juni 2017 besloten het budget
voor deze regeling in te zetten voor de verlichting van mantelzorg, totdat het
budget is uitgeput. Het subsidieplafond is nog niet bereikt, waardoor het
mogelijk is de regeling ook in 2021 toe te passen.
Gezien de omvang van de verwachte vraag en het beschikbare budget in 2021 is
ervoor gekozen de regeling ten opzichte van 2020 aan te passen. Mantelzorgers
kunnen in plaats van 52 uur nu 26 uur huishoudelijke hulp of respijtzorg aan
huis aanvragen. Het uitgangspunt in de nieuwe regeling is daarmee dat
mantelzorgers een adempauze hebben. Op deze manier kunnen we toch zoveel
mogelijk mantelzorgers helpen en bereiken. De verwachting is dat het
subsidieplafond van deze regeling in de loop van het jaar wordt bereikt. Het
einde van deze tijdelijke regeling is hiermee in zicht. De komende maanden
wordt daarom gekeken naar het totaalplaatje van de huidige
mantelzorgondersteuning en -waardering en de middelen die hiervoor
beschikbaar en eventueel nog nodig zijn. We werken daarmee aan een voorstel
voor de structurele aanpak van mantelzorgondersteuning en -waardering vanaf
2022. Voor de kadernota 2022 moet hierover duidelijkheid zijn.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-154339 - 355416
(ontwerp) Locatieplan ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw.
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
1. Het (ontwerp) Locatieplan ondergrondse containers voor restafval bij
hoogbouw, conform de inspraakverordening, voor een periode van 4 weken ter
inzage te leggen.
De raad van de gemeente Hillegom heeft een nieuw afval- en grondstoffenbeleid
vastgesteld. Een beleid waarin voor restafval een aanbiedtarief gaat gelden.
Voor de realisatie van dit beleid is het nodig om ondergrondse
restafvalcontainers en semi ondergrondse GFT-containers te plaatsen ten
behoeve van de appartementencomplexen. Hiervoor is door de gemeente in
samenwerking met Meerlanden en woningcoöperatie Stek, een (ontwerp)
locatieplan gemaakt. Door dit plan, conform de inspraakverordening, ter inzage
te leggen hebben belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te
dienen en wellicht op deze wijze een verbetering van het plan te
bewerkstelligen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-105729 - 364347
bestemmingsplan Snippergroen ambtshalve gewijzigd te laten vaststellen
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:
1. het bestemmingsplan Snippergroen, Hillegom met identificatienummer
NL.IMRO.0534.bpsnippergroen-VA01 ambtshalve gewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Snippergroen
door het in overeenstemming te brengen met het op 15 oktober 2020
door de raad vastgestelde parapluplan Wonen.
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Op 18 augustus 2020 heeft het college ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom. Met dit bestemmingsplan
wordt een passende en eenduidige planologisch-juridische regeling gerealiseerd
voor de gelegaliseerde gevallen van oneigenlijk grondgebruik uit het
snippergroenproject. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 26 augustus tot en
met 6 oktober 2020 ter inzage gelegen, met de mogelijkheid voor iedereen om
een zienswijze in te dienen. Gedurende deze termijn is op 9 september 2020 één

schriftelijke reactie ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij
hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het
ontwerpbestemmingsplan, omdat de waterhuishoudkundige belangen niet in het
geding zijn en er geen watervergunning benodigd is. Gelet hierop is geen aparte
Nota van beantwoording zienswijzen en Nota van wijzigingen opgesteld. Verder
heeft de raad op 15 oktober jl. het parapluplan Wonen, Hillegom vastgesteld.
Deze vaststelling heeft als gevolg dat de begrippen "(bedrijfsmatige)
kamerverhuur", "huishouden", "wonen" en "woning of wooneenheid"
overeenkomstig van toepassing zijn in het bestemmingsplan Snippergroen.
Tevens is in dat verband een specifieke gebruiksregel toegevoegd aan het plan
dat er in een (bedrijfs)woning en/of wooneenheid één huishouden is toegestaan.
Ook de toelichting is op dit onderdeel aangevuld ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan Snippergroen. Met deze ambtshalve wijzigingen is het
bestemmingsplan Snippergroen in overeenstemming gebracht met het
parapluplan Wonen, Hillegom. Daarnaast zijn, ter verduidelijking van de relatie
van het bestemmingsplan Snippergroen met de onderliggende vigerende
bestemmingsplannen, aan de bestemmingsregels "artikel 3 Algemeen" twee
bepalingen toegevoegd die deze relatie benoemt. In samenhang hiermee is
tevens een begripsbepaling 1.31 vigerende bestemmingsplannen
tussengevoegd, waarbij de navolgende begripsbepalingen zijn vernummerd.
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan
Snippergroen ambtshalve gewijzigd vast te stellen, waarmee het in
overeenstemming wordt gebracht met het onlangs door de raad vastgestelde
parapluplan Wonen en geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de
Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

