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Zaak / doc nr Z-21-224988 - 499632 

Onderwerp Beleidsregel coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties 2022 
Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties 
2022 gemeente Hillegom vast te stellen. 
 
2. Voor de vaststelling van de verleende subsidies en exploitatiebijdragen over 
2021 en 2022 rekening te houden met de effecten van de coronacrisis en 
maatwerk toe te passen dat kan bestaan uit: a) niet terugvorderen van subsidie 
als prestaties niet zijn geleverd mits voor het positief saldo een duidelijk doel 
bestaat, en b) voor een tekort kan een extra subsidie of exploitatiebijdrage 
worden aangevraagd. 
 
3. Voor maatschappelijke organisaties die gemeentelijk vastgoed huren, 
huurkwijtschelding of huurvermindering toe te passen in 2021 en in 2022 in het 
geval dat zij vanwege coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de 
gehuurde ruimte, dan wel dat zij vanwege de coronacrisis aantoonbaar in 
financiële nood verkeren. 
 
4. Voor organisaties die maatschappelijke accommodaties verhuren in opdracht 
van de gemeente, kwijtschelding of huurvermindering toe te passen in 2021 en 
2022 in het geval hun huurders geen gebruik kunnen maken van de gehuurde 
ruimte vanwege coronamaatregelen. 
 
5. De bijgevoegde raadsbrief over deze coronasteun aan maatschappelijke 
organisaties vast te stellen.  

Samenvatting In het voorjaar van 2020 heeft de raad een steunfonds in het leven geroepen in 
te voorkomen dat maatschappelijke organisaties vanwege de gevolgen van de 
coronacrisis in financiële problemen zouden raken en hun activiteiten moeten 
staken. Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor dit steunfonds. De 
regeling loopt eind 2021 af. Omdat de coronacrisis helaas ook nog in 2022 effect 
zal hebben, besluit het college de regeling voor het steunfonds en een aantal 
aanvullende maatregelen te verlengen. Dit draagt bij aan het in stand houden 
van de sociaal maatschappelijke infrastructuur en zo bereiken we dat non-profit 
maatschappelijke organisaties hun functie in de maatschappij kunnen blijven 
uitvoeren. 
Het college heeft de beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-
profitorganisaties 2022 gemeente Hillegom vastgesteld. Daarnaast wordt er voor 
de vaststelling van de verleende subsidies en exploitatiebijdragen over 2021 en 
2022, rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis en maatwerk 
toegepast. Voor maatschappelijke organisatie die gemeentelijk vastgoed huren, 
wordt huurkwijtschelding of huurvermindering toegepast in 2021 en 2022 in het 
geval zij vanwege coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de 
gehuurde ruimte of dat zij vanwege de coronacrisis in aantoonbare financiële 
nood verkeren. Voor organisaties die maatschappelijke accommodaties verhuren 
in opdracht van de gemeente, wordt kwijtschelding of huurvermindering 
toegepast in 2021 en 2022 in het geval hun huurders geen gebruik kunnen 
maken van de gehuurde ruimte vanwege coronamaatregelen. De raadsbrief is 
door het college vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231508 - 506812 

Onderwerp Sportlaan: ondergrondse containers voor restafval en GFT. 



Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerp van het gewijzigde locatieplan ondergrondse restafvalcontainer 
en verdiepte GFT-container (locatie Sportlaan) conform afdeling 3.4 Algemene 
wet bestuursrecht voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

Samenvatting De raad van de gemeente Hillegom heeft een nieuw afval- en grondstoffenbeleid 
vastgesteld. Voor de realisatie van dit beleid is een gemeentelijk locatieplan 
gemaakt, bestuurlijk vastgesteld en uitgevoerd. Het voorstel voorziet in een 
correctie op dit plan. Specifiek en uitsluitend voor de locatie Sportlaan. Een 
correctie omdat in de oorspronkelijke locatietekening niet duidelijk stond 
aangegeven welke locatie het college in de Sportlaan heeft willen aangeven. Een 
bewoner nabij de locatie heeft hierover beroep aangetekend bij de Raad van 
State. De bestuurlijke rechter heeft de bewoner in het gelijk gesteld en het 
besluit (specifiek en uitsluitend de locatie Sportlaan) vernietigd. Een nieuw 
locatiebesluit is dan ook nodig. De ondergrondse container is bedoeld voor het 
appartementencomplexen langs de Sportlaan, mogelijke maatwerkklanten en als 
uitwijklocatie bij eventuele storingen bij andere ondergrondse containers, zoals 
ook aangegeven in het door de raad vastgestelde afval- en 
grondstoffenbeleidsplan. Het nieuwe besluit over de 'ter inzage legging' zal op de 
gebruikelijke wijze worden kenbaar gemaakt. De bezwaarmaker zal daarnaast 
ook individueel hierover worden geïnformeerd. 
Het college heeft besloten het ontwerp van het gewijzigd locatieplan 
ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-container, locatie Sportlaan, 
voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-232053 - 507566 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W d.d. 25 januari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B en W d.d. 25 januari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231090 - 505907 

Onderwerp ISG en Omgevingswet 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 
(ISG) als Intergemeentelijk Programma Greenport Duin- en Bollenstreek vast te 
stellen met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow). 
2. De voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) niet van toepassing te verklaren.  

Samenvatting De doelstellingen en uitvoering van het beleid voor de Greenport Duin- en 
Bollenstreek zijn vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 
Duin- en Bollenstreek 2016 (ISG). 
Voor zover nu bekend treedt de Omgevingswet (Ow) in werking op 1 juli 2022 
met nieuwe kerninstrumenten, zoals de omgevingsvisie, programma en 
omgevingsplan. Deze stelselwijziging is zodanig ingrijpend, dat alleen via een 
zorgvuldige regie het huidige herstructureringsbeleid in het buitengebied van de 
Greenport Duin- en Bollenstreek gecontinueerd kan worden. Met de 
inwerkingtreding van de Ow is het van belang, dat het bestaande beleid en 
instrumentarium van de ISG juridisch geborgd blijft in deze nieuwe instrumenten 
(Ow).  
De gemeenten mogen na de inwerkingtreding van de Ow voor hun eigen 
grondgebied nog maar één omgevingsvisie vaststellen. Het visiedeel van de ISG 
zal daarom integraal verankerd moeten worden in de verschillende 
omgevingsvisies. In Hillegom, Lisse en Katwijk is dit inmiddels al gebeurd. 
Om de ISG in voldoende mate gezamenlijk te borgen wordt voorgesteld om de 
ISG als intergemeentelijk programma vast te stellen. De inhoud van de ISG 
wijzigt niet. 
Het college besluit om: 
1. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 
(ISG) als Intergemeentelijk Programma Greenport Duin- en Bollenstreek vast te 
stellen met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow). 



2. De voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) niet van toepassing te verklaren.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


