
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 20 december 2022 

 
 

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;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-286308 - 606866 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 13 december 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 13 december 2022 vast te 
stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-286325 - 605678 

Onderwerp Krediet opvang Ontheemden Oekraïne 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

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.    Voor het realiseren van een noodopvanglocatie voor Oekraïense 
vluchtelingen aan de Stationsweg (terrein SDO sportpark De Zanderij) een 
bestemmingsreserve Opvang Oekraïners in te stellen die wordt gevuld door een 
onttrekking aan de algemene reserve van € 1.500.000,--. 
2.    Het college te mandateren om binnen het doel en het saldo van de 
bestemmingsreserve Opvang Oekraïners uitvoering te geven aan alle 
maatregelen die nodig zijn voor de opvang van Oekraïners en waarbij het Rijk 
heeft opgedragen dat deze mensen door gemeenten opgevangen moeten 
worden. 
3.    De te ontvangen tegemoetkomingen van het Rijk per gerealiseerde 
gemeentelijke opvangplek ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve 
Opvang Oekraïners. 
4.    Via de Planning & Control cyclus de gemeenteraad te informeren over de 
kosten van deze opvang en de compensatie hiervoor vanuit het Rijk. 
5.    Begrotingswijziging nr. R 07 vast te stellen. 
6.    Af te wijken van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid gebaseerd 
op bijgevoegde bijlage. 
 
  

Samenvatting Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op 
gang gekomen. Opdracht vanuit het Rijk is dat via de Veiligheidsregio's 
gemeenten opvang moeten bieden aan deze vluchtelingen. In de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen zijn inmiddels diverse opvanglocaties gerealiseerd. 
Hillegom voldoet echter nog niet geheel aan haar taakstelling in dit kader. Met 
het realiseren van deze tijdelijke noodopvanglocatie in de vorm van 18 
woonunits voor maximaal 4 personen per woonunit (72 bedden) en 1 unit voor 
locatiebeheer/vrijwilligers/ontmoetingsplaats wordt op korte termijn (eind Q1 
2023) wel aan deze opgave voldaan. Het college heeft besloten aan de raad voor 
te leggen het raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt om voor het 
realiseren van een noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de 
Stationsweg (terrein SDO sportpark De Zanderij) een bestemmingsreserve 
Opvang Oekraïners in te stellen die wordt gevuld door een onttrekking aan de 
algemene reserve van € 1.500.000,--, het college te mandateren om binnen het 
doel en het saldo van de bestemmingsreserve Opvang Oekraïners uitvoering te 
geven aan alle maatregelen die nodig zijn voor de opvang van Oekraïners en 



waarbij het Rijk heeft opgedragen dat deze mensen door gemeenten 
opgevangen moeten worden, tevens de te ontvangen tegemoetkomingen van 
het Rijk per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek ten gunste te brengen van 
de bestemmingsreserve Opvang Oekraïners, via de Planning & Control cyclus de 
gemeenteraad te informeren over de kosten van deze opvang en de 
compensatie hiervoor vanuit het Rijk en begrotingswijziging nr. R 07 vast te 
stellen en af te wijken van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276870 - 601410 

Onderwerp Nadere regels noodfonds energie armoede Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1) de nadere regels voor het noodfonds energiearmoede Hillegom vast te 
stellen. 
2) de nadere regels na vaststelling ter kennisname voor te leggen aan de raad. 

Samenvatting De gemeente Hillegom wil de vrijwilligersorganisaties steunen in de 
energiecrisis. Zij kunnen deze winter daarom een beroep doen op het energie-
noodfonds. De gemeente reserveert 250.000 euro hiervoor. Organisaties die aan 
de voorwaarden voldoen krijgen een eenmalige tegemoetkoming voor hun 
energierekening: de helft van het bedrag dat de energierekening stijgt ten 
opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Een van de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor steun is dat de aanvrager met de gemeente in 
gesprek gaat over de mogelijkheden om te besparen op de 
energielasten. Aanvragen kunnen tussen 1 januari 2023 en 1 augustus 2023 
worden ingediend via de website van de gemeente. Het voorschot wordt 
berekend op basis van het termijnbedrag op het moment van aanvraag. Op 
basis van de jaarafrekening die de organisatie in 2023 van de 
energiemaatschappij ontvangt worden de werkelijke kosten met het voorschot 
verrekend. Het college heeft besloten de nadere regels voor het noodfonds 
energiearmoede Hillegom en de raadsbrief vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-285300 - 603639 

Onderwerp BRP koppeling SO Zorg 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het realiseren van een koppeling vanuit de 
Basisregistratie Personen (BRP) met de Serviceorganisatie Zorg (SO 
Zorg). 

2. In te stemmen met de bekostiging van de realisatie van de 
koppeling voor een incidenteel bedrag van € 3.600,- excl. BTW. 

3. In te stemmen met de bekostiging het abonnement voor deze 
koppeling voor een jaarlijks bedrag van € 2.400,- excl. BTW. 

4. Het incidentele bedrag op te nemen in de bestuursrapportage 2023 
en het jaarlijkse bedrag op te nemen in de kadernota 2024.  

Samenvatting Als gemeente willen we goede en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdigen die dit 
het meest nodig hebben. Voor een regionale verbetering is besloten om de taken 
die TWO Jeugdhulp uitvoert structureel in te bedden in een nieuwe 
bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 
(SO Zorg). Sinds 1 januari 2022 is de gemeente waar de jeugdige zijn 
woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (BRP) verantwoordelijk 
voor de (financiering van de) jeugdhulp. De per 1 januari 2023 operationele GR 
Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) heeft voor de deelnemende gemeenten de 
taak de jeugdhulp in de regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen. 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden die de SO Zorg in het kader hiervan 
verricht, is het noodzakelijk een BRP-koppeling voor de SO Zorg te realiseren.  
Het college heeft besloten in te stemmen met het realiseren van een koppeling 
vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) met de Serviceorganisatie Zorg (SO 
Zorg). 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-284859 - 602874 

Onderwerp Besluit mandaat, volmacht en machtiging Serviceorganisatie Zorg Holland 
Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de secretaris-directeur van ServiceOrganisatie Zorg (SOZ) ingaande 01-
01-2023 mandaat te verlenen voor het uitvoeren van bevoegdheden op grond 
van artikel 2.8 van de Jeugdwet conform bijgevoegd besluit.   
  

Samenvatting Op 1 januari 2023 treedt de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg) in werking. Op grond van 
deze GR dienen de colleges en burgemeesters van de deelnemende gemeenten 
de benodigde mandaten, volmachten en machtigingen te verstrekken aan de 
directeur van de Serviceorganisatie voor de uitoefening van de aan de SO Zorg 
opgedragen taken.  
Het college heeft besloten om bijgevoegd Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland vast te stellen en mandaat 
te verlenen aan de secretaris-directeur van de Serviceorganisatie Zorg.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-282940 - 602825 

Onderwerp Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-2026 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 'Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-2026' vast te stellen. 
2. De raadsbrief 'Vaststelling Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-
2026' vast te stellen. 

Samenvatting De gemeenteraad van Hillegom heeft op 27 mei 2021 de notitie 
Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 vastgesteld. Daarin staat dat 
de 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 
2021' wordt omgevormd tot Adempauzeregeling voor mantelzorgers. Hierin is 
vorig jaar de eerste stap gezet met de 'Adempauzeregeling voor mantelzorgers 
2022'. Nu wordt de Adempauzeregeling voor mantelzorgers voor vier jaar 
vastgesteld. 
 
De regeling biedt mantelzorgers de mogelijkheid gebruik te maken van 
vervangende hulp aan huis, huishoudelijke hulp of hulp op maat. Op deze 
manier worden zij ontlast en kunnen ze het mantelzorgen beter volhouden. De 
regeling draagt bij aan het snel, flexibel, vraaggericht en op maat bieden van 
ondersteuning aan mantelzorgers. 
 
De Adempauzeregeling is bedoeld voor tijdelijke, kortdurende hulp. Zo kunnen 
we zoveel mogelijk mantelzorgers helpen en nieuwe mantelzorgers bereiken met 
deze regeling. Als het nodig is, zijn er uitzonderingen mogelijk. Vanwege de 
omvang van de verwachte vraag en het beschikbare budget is de regeling ten 
opzichte van 2022 iets aangepast. Mantelzorgers kunnen in plaats van 39 uur nu 
52 uur huishoudelijke hulp of vervangende hulp aan huis 
aanvragen. Mantelzorgers hebben zo een adempauze en als het nodig is 
voldoende tijd om een structurele oplossing te vinden voor de hulp. 
 
De regeling wordt uitgevoerd door Stichting WelzijnsKompas. De gemeente en 
WelzijnsKompas maken de regeling breed bekend onder maatschappelijke 
organisaties en mantelzorgers. 
 
Het college heeft besloten de 'Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-
2026' en de raadsbrief hierover vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280309 - 594245 

Onderwerp Starten procedure ontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De Witte Tulp, 1e 
Loosterweg 28, 30, 36A en 44A, Hillegom" 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 1. In te stemmen met bijgaande "Nota beantwoording overlegreacties op 



burgemeester en wethouders 
besluit 

het voorontwerpbestemmingsplan omgevingsplan De Witte Tulp, 
Hillegom" en de overlegpartners dienovereenkomstig te informeren; 

2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De 
Witte Tulp, Hillegom" met identificatienummer 
NL.IMRO.0553.opdewittetulp-on01 en de procedure te starten door 
het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden - met 
toepassing van de coördinatieregeling - 6 weken ter inzage te leggen; 

3. Voor het ontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De Witte Tulp, 
Hillegom" af te wijken van het Parkeerbeleid Hillegom, zoals 
vastgelegd in de Nota parkeernormen d.d. 15 april 2016 door in te 
stemmen met de parkeerbehoefteberekening en -onderbouwing De 
Witte Tulp Hillegom van Goudappel B.V. d.d. 30 maart 2022; 

4. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan voor het project De Witte 
Tulp, Hillegom d.d. 14 september 2022; 

5. De Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren op dit 
ontwerpbestemmingsplan; 

6. De bijgevoegde raadsbrief inzake het starten van de procedure voor 
het ontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De Witte Tulp, 
Hillegom" en de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en hogere 
waarden vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting De ontwikkeling op de locatie 1e Loosterweg 30, 36A en 44A in Hillegom 
voorziet in de realisatie van in totaal 115 gedifferentieerde woningen bestaande 
uit 32 sociale huurwoningen (appartementen), 20 middeldure huur of 
goedkope koopwoningen (beneden/boven woningen) en 63 vrije 
sector koopwoningen (appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-
kapwoningen en één vrijstaande woning). Tegelijkertijd wordt de bedrijfswoning 
aan de 1e Loosterweg 28 gewijzigd in een burgerwoning. Het plan draagt in 
voldoende mate bij aan het Woonprogramma Hillegom 2020-2024 en het plan 
heeft de naam "De Witte Tulp" gekregen. De beoogde herontwikkeling is in strijd 
met het omgevingsplan "Buitengebied en de Zanderij", omdat de realisatie van 
woningen niet passend is binnen de activiteiten "gebruik" en "bouwen". Van de 
toegestane activiteiten kan worden afgeweken indien de beoogde ontwikkeling 
passend is binnen de gebiedsdoelen per functie. De planlocatie is in het 
omgevingsplan gelegen binnen de kaartlaag "functies" onder het werkingsgebied 
"Heerlijke Woonplaats" en "Levendige Linten" waarbinnen woningen zijn 
toegestaan, mits wordt voldaan aan de ambitie en koers van het 
functiegebied. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De 
Witte Tulp, Hillegom" heeft als doel om aan te tonen dat de beoogde 
ontwikkeling passend is binnen de gebiedsdoelen per functie en de daarin 
opgenomen afwegingskaders.  
 
Na het collegebesluit van 3 mei 2022 is het voorontwerpbestemmingsplan ter 
advisering voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Er zijn 7 reacties 
ontvangen van de overlegpartners en er is een advies binnengekomen van 
de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Deze reacties hebben geleid tot 
aanpassingen c.q. aanvullingen in het bestemmingsplan en de daarbij behorende 
onderzoeken. Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden zijn gereed om 
gezamenlijk ter inzage te worden gelegd. Besloten wordt om:  

 in te stemmen met de "Nota beantwoording overlegreacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan omgevingsplan De Witte Tulp, 
Hillegom"; 

 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan door de procedure te 
starten om het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden - met 
toepassing van de coördinatieregeling - 6 weken ter inzage te leggen; 

 af te wijken van het Parkeerbeleid Hillegom, zoals vastgelegd in de 
Nota parkeernormen d.d. 15 april 2016 door in te stemmen met de 
parkeerbehoefteberekening en -onderbouwing De Witte Tulp Hillegom 
van Goudappel B.V. d.d. 30 maart 2022; 

 in te stemmen met het beeldkwaliteitsplan; 
 de Crisis- en herstelwet toe te passen op het 

ontwerpbestemmingsplan en 
 de gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren over 

dit besluit.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280591 - 600261 

Onderwerp Beantwoording brief LTO/KAVB 'Verkenningstraject Windenergie Duin- en 
Bollenstreek' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. de brief 'Beantwoording brief verkenningstraject Windenergie D&B' vast te 
stellen (bijlage 1); 



besluit 2. overeenkomstig 59a van de Gemeentewet toe te staan dat de burgemeester 
de ondertekening opdraagt aan wethouder Hoekstra; 
3. dat de burgemeester de ondertekening opdraagt aan wethouder Hoekstra. 

Samenvatting Op 8 april 2021 heeft het Bestuurlijk Overleg (BO) Ruimte Duin- en Bollenstreek 
een brief ontvangen van LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek en KAVB 
kring Bloembollenstreek. In deze brief vragen zij de gemeenten van de Duin- en 
Bollenstreek om een financiële bijdrage aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden van toepassing van windturbines voor agrarische bedrijven. Een 
afvaardiging van beide BO's, namelijk wethouder Theo Alkemade/Noordwijk 
(namens Ruimte) en wethouder Karin Hoekstra (namens Energietransitie) zijn 
met de bestuurders van LTO Noord en de KAVB in gesprek gegaan. Deze 
gesprekken hebben geleid tot het besluit van het BO Energietransitie om niet 
financieel bij te dragen aan het verkenningstraject. In het voorgestelde 
projectplan ligt de focus op het realiseren van windturbines voor de opwek van 
duurzame energie voor de agrarische sector. De gemeente wil dit vraagstuk 
meer integraal benaderen omdat de gemeente ook een opgave heeft in het 
opwekken van duurzame energie voor de gebouwde omgeving. Het college 
besluit om de brief 'Beantwoording brief verkenningstraject Windenergie D&B' 
vast te stellen en wethouder Karin Hoekstra te mandateren om namens het 
college van B&W de brief te ondertekenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


