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Zaak / doc nr Z-20-157903 - 450543 

Onderwerp Vaststellen ambitie klimaatadaptatie 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waar in de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. Het ambitieniveau ‘actief’ uit het adviesrapport strategie en ambitie 
klimaatadaptatie Hillegom, Lisse & Teylingen toe te passen. De 
    belangrijkste vier uitgangspunten zijn: 
    a. Alle nieuwbouw doen we klimaatbestendig; 
    b. Bestaande bebouwd gebied maken we klimaatbestendig;  
    c. Het buitengebied maken we klimaatbesteding;  
    d. De essentiële infrastructuur maken we klimaatbestendig.  
2. Het adviesrapport te gebruiken als basis voor het op te stellen 
uitvoeringsprogramma Waterklimaatprogramma HLTsamen. 

Samenvatting  
Het klimaat verandert. Er zijn duidelijk trends zichtbaar in Nederland zoals 
oplopende temperatuur, zeespiegelstijging en de toename van de hoeveelheid 
hevige neerslag. Er wordt op twee manieren gehandeld: 1) het zoveel mogelijk 
beperken van klimaatverandering met als effect minder uitstoot van 
broeikasgassen (mitigatie) en 2) het beter omgaan met de genoemde trends van 
klimaatverandering door maatregelen te nemen in het kader van 
klimaatadaptatie. 
 
In het adviesrapport voorstel strategie en ambitie klimaatadaptatie Hillegom, 
Lisse & Teylingen (zie bijlage A) staat de klimaatadaptatiestrategie voor de drie 
ambtelijk samenwerkende gemeenten beschreven. Deze strategie is de basis 
voor concrete maatregelen, waarvoor een uitvoeringsagenda wordt opgesteld.  
 
Het adviesrapport beschrijft drie mogelijke ambitie niveaus, reactief, actief en 
vooruitstrevend. De gekozen strategie is de basis voor concrete maatregelen, 
waarvoor een uitvoeringsagenda wordt opgesteld.  Daarnaast is zo goed 
mogelijk in en op kaart gebracht wat de gemeenten in 2050 aan wateroverlast, 
hitte, droogte en overstromingen kunnen verwachten. Dit staat in het 
rapport; Stresstest Klimaatbestendig Hillegom, Lisse en Teylingen, en is digitaal 
vertaald in een online atlas ( zie bijlage B).  
 
Voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen is op het moment in de 
huidige begrotingcyclus tot 2025 geen (structureel) budget beschikbaar. Dit 
houdt dat klimaatadaptieve maatregelen zich nu vertalen in meekoppelkansen in 
komende en reguliere onderhouds- en beheerprojecten die worden uitgevoerd. 
In de komende beleidsplannen zal klimaatadaptatie tevens als beleidsonderwerp 
worden vertaald. Met al deze kennis en inzicht wordt voorgesteld de raad te 
vragen om in te stemmen met het ambitie niveau "actief" inclusief de vier 
uitgangspunten op het gebied van klimaatadaptatie.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210122 - 469277 

Onderwerp Verrekening neven inkomsten politieke ambtsdragers 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 1. Geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele neveninkomsten van 



burgemeester en wethouders 
besluit 

alle leden van het college van Hillegom over het jaar 2020. 

Samenvatting In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van neveninkomsten van 
actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. De manier waarop 
de gegevens over neveninkomsten worden verstrekt door de ambtsdragers, is 
geregeld in het op hen van toepassing zijnde rechtspositiebesluit. Het college 
heeft besloten geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele 
neveninkomsten van alle leden van het college van Hillegom over het jaar 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173925 - 469492 

Onderwerp vertegenwoordigingsbevoegdheid in zaak met zaaknummer 202102552/1/R1 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Wethouder J. van Rijn op grond van artikel 8:23 Algemene wet bestuursrecht 
aan te wijzen als vertegenwoordiger van het college in de zaak met zaaknummer 
202102552/1/R1 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en 
hetgeen eventueel uit bedoelde procedure voortvloeit.  
2. In verband met besluitpunt 1 aan wethouder J. van Rijn de bevoegdheid te 
verlenen om (onder)volmacht en/of (onder)machtiging tot vertegenwoordiging 
van het college in de zaak met zaaknummer 202102552/1/R1 te verlenen aan 
één of meer medewerker(s) van de Gemeenschappelijke Regeling 
werkorganisatie HLTsamen.   
3. In verband met besluitpunt 2 aan wethouder J. van Rijn de bevoegdheid te 
verlenen om een verleende (onder)volmacht en/of (onder)machtiging tot 
vertegenwoordiging van het college in de zaak met zaaknummer 
202102552/1/R1 te ondertekenen.  
4. De vertegenwoordiging omvat het indienen van een schriftelijke uiteenzetting 
en stukken, het voeren van alle correspondentie over de procedure en het 
verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen. 
  

Samenvatting Het college wijst wethouder J. van Rijn aan om het college te vertegenwoordigen 
in het geding met kenmerk 202102552/1/R1. Verder is voorzien in de 
mogelijkheid om de vertegenwoordigingsbevoegdheid door te leggen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088105 - 300130 

Onderwerp Samenwerking Meld Misdaad Anoniem 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een overeenkomst tot samenwerking aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem 
(bijlage 1). 

Samenvatting De gemeente Hillegom werkt samen met haar partners aan het signaleren, 
voorkomen en aanpakken van (georganiseerde, ondermijnende) criminaliteit. 
Een effectieve aanpak begint bij het verkrijgen van zicht op criminaliteit. Het 
aangaan van een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem versterkt de 
bestuurlijke informatiepositie en biedt mogelijk aanknopingspunten voor 
(integraal) optreden. Het college heeft besloten een overeenkomst tot 
samenwerking met Meld Misdaad Anoniem aan te gaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175331 - 460408 

Onderwerp Vaststellen inrichting rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De concept-inrichting van de rotonde op de locatie 
Weerlaan/Vosselaan/Heemskerk gewijzigd vast te stellen. 



Samenvatting Het concept-inrichtingsplan heeft het college op 1 juni 2021 vastgesteld en 
daarop heeft nu inspraak plaatsgevonden. Tot 2 augustus 2021 konden 
bewoners/belanghebbenden reageren op het concept-inrichtingsplan van de 
rotonde. De reacties zijn beoordeeld en waar mogelijk betrokken bij het plan. 
Naar aanleiding hiervan is, in verband met de verkeersveiligheid, de 
dubbelzijdige fietsroute aan de westzijde in het plan vervallen. Met een rotonde 
willen we een veilige kruispuntoplossing op de locatie realiseren. De uitvoering 
van de werkzaamheden staat gepland voor het 3e kwartaal van 2022. Het 
college heeft besloten de concept-inrichting van de rotonde op de locatie 
Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan gewijzigd vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-204610 - 458285 

Onderwerp Mandaatbesluit en prestatieovereenkomst Voor Ieder 1 2021 (H) 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst Integrale Toegang Sociaal 
Domein 2021; 
2. Het mandaat,- volmacht en machtigingsbesluit Stichting Voor ieder 1, met 
terugwerkende kracht per 1 juli 2021, vast te stellen. 

Samenvatting De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben besloten dat zij 
met ingang van 1 januari 2021 gezamenlijk een integrale toegang tot het sociaal 
domein willen organiseren. De integrale toegang betreft - kort samengevat - een 
laagdrempelige toegang waar onze inwoners met al hun hulpvragen over de 
Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
schuldhulpverlening en voorliggende voorzieningen terecht kunnen. Bij de 
integrale toegang wordt de hulpvraag van de inwoners van 0 – 100 jaar bezien 
in het geheel van de individuele- en gezinssituatie waarbij ook vragen rondom 
wonen, zorg en welzijn worden meegewogen. 
 
De prestatieovereenkomst 
Voor het organiseren van de toegang hebben de deelnemende gemeenten en de 
 uitvoeringsorganisatie de Stichting Voor ieder 1 een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met elkaar gesloten. Onderdeel van deze 
DVO is ook dat partijen jaarlijks met elkaar specifieke afspraken over de 
doelstellingen van het betreffende jaar maken. Deze afspraken worden 
vastgelegd in de prestatieovereenkomst. 
 
Het mandaatbesluit 
Op 1 juli 2021 is de Stichting Voor Ieder 1 operationeel. Voor dat laatste is het 
nog nodig om een aantal bevoegdheden aan de Stichting te mandateren vanuit 
de gemeenten. Deze mandaten lagen voorheen bij de coöperatie Jeugd- en 
gezinsteams. Daarom wordt het college voorgesteld om in te stemmen met de 
prestatieovereenkomst en om het Mandaatbesluit vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208499 - 467598 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag van fracties Bloeiend Hillegom, GroenLinks, 
D66 en Co Jansen inzake Centrumplan Dunantstaete Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van fracties Bloeiend 
Hillegom, GroenLinks, D66 en Co Jansen inzake Centrumplan Dunantstaete  
Hillegom d.d. 3 september 2021 vast te stellen.   

Samenvatting Op 3 september 2021 hebben de fracties Bloeiend Hillegom, GroenLinks, D66 en 
Co Jansen schriftelijke vragen aan het college gesteld over het Centrumplan 
Dunanstaete Hillegom. Besloten wordt om de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de fracties Bloeiend Hillegom, GroenLinks, D66 en Co Jansen vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


