
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 22 februari 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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-235712 - 514282 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 15 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW van 15 februari 2022  vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198681 - 510078 

Onderwerp Ontwikkeling van de verbindende groenstructuur in het Havenkwartier (Park 
Rozendaal) 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het park Rozendaal in te richten volgens bijgaand defintief Ontwerp. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin de 

raad voorgesteld wordt om: 

         1.    Kennis te nemen van het definitief ontwerp park Rozendaal 
         2.    Voor de realisatie van park Rozendaal een krediet beschikbaar te 
stellen van € 1.215.000 en bedrag dekken door dit ten laste te brengen van de 
algemene reserve, ten gunste van de reserve kapitaallasten nieuwe 
investeringen. 
         3.    Bij verwerving van subsidies o.a. klimaatadaptatie voor het park deze 
bedragen in mindering te brengen op het krediet. 
         4.    De exploitatiebegroting, na realisatie,  structureel te verhogen ten 
behoeve van het onderhoud van het park met een bedrag van € 23.000,- per 
jaar en dit op te nemen in de begroting 2024 e.v. 
         5.    De begrotingswijziging nr R06 vast te stellen waarmee Ontwikkeling 
van de  verbindende groenstructuur in het Havenkwartier (Park Rozendaal) 
mogelijk wordt gemaakt. 

Samenvatting Via een intensief participatieproces met inwoners, omwonenden, verschillende 
organisaties en professionals is het schetsontwerp omgezet naar een voorlopig 
ontwerp en uitgewerkt naar definitief ontwerp. Hierbij zijn onderwerpen als 
duurzaamheid, biodiversiteit en verbindingen nadrukkelijk meegenomen. 
Resultaat hiervan is dat er een breed draagvlak is voor het definitief 
ontwerp. Gekozen is om deze brede groenstrook park Rozendaal te noemen. 
 
Het college besluit het park Rozendaal in te richten volgens het definitief 
ontwerp en aan de raad voor te stellen kennis te nemen van dit definitief 
ontwerp. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om voor de realisatie van park 
Rozendaal een krediet beschikbaar te stellen van € 1.215.000 en dit bedrag te 
dekken door dit ten laste te brengen van de algemene reserve, ten gunste van 
de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen, bij verwerving van subsidies o.a. 
klimaatadaptatie voor het park deze bedragen beschikbaar in mindering te 
brengen op het krediet, de exploitatiebegroting, na realisatie,  structureel te 
verhogen ten behoeve van het onderhoud van het park en dit op te nemen in de 
begroting 2024 en verder en de de begrotingswijziging nr R06 vast te stellen 
waarmee ontwikkeling van de verbindende groenstructuur in het Havenkwartier 
(Park Rozendaal) mogelijk wordt gemaakt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-233746 - 510641 

Onderwerp Vierde Werkplan Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Het vierde werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin- en Bollenstreek vast te 
stellen. 
2.    Hiervoor een bedrag van € 1.285.790,- aan te vragen bij de gemeente 
Leiden. Specifiek voor de gemeente Hillegom €77.650,-. 
  

Samenvatting Het college heeft besloten om het vierde werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin en 
Bollenstreek vast te stellen en hiervoor een bedrag van € 1.285.790,- aan te 
vragen bij de gemeente Leiden. Specifiek voor de gemeente Hillegom € 77.650,-
.  
 
We doen dit om ervoor te zorgen dat er passende ondersteuning geboden kan 
worden aan mensen in een kwetsbare situatie binnen de Duin- en 
Bollengemeenten. Per 2023 worden de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke zorg. Het gaat om preventie, ondersteuning, zorg, nazorg en 
herstel van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden door ernstige 
psychische problemen en de opvang van mensen die dakloos zijn geraakt.  
 
In het vierde werkplan zijn projecten benoemd die bijdragen om passende 
ondersteuning te kunnen bieden binnen de Duin- en Bollengemeenten. Deze 
projecten zijn gericht op huisvesting, ondersteuning, dagbesteding, werk, sociale 
contacten en herstel. Het werkplan draagt ook bij aan het verkorten van de 
wachtlijst voor Beschermd Wonen, het voorkomen van de toestroom naar de 
daklozenopvang en het bevorderen van de uitstroom uit Beschermd Wonen en 
de daklozenopvang. 
 
Gemeente Leiden heeft een investeringsfonds maatschappelijke zorg ingericht. 
Gemeenten in Holland Rijnland kunnen aanspraak maken op het 
investeringsfonds door individueel, of in sub- regionaal verband een of meerdere 
projectplannen op te stellen. In een werkplan moet overtuigend worden 
beschreven hoe het plan bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen die 
binnen het investeringsfonds maatschappelijke zorg centraal staan.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169970 - 513140 

Onderwerp Raadsbrief over uitstel invoering Omgevingswet - besluit Minister De Jonge - 
februari 2022 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Kennis te nemen van de brief van minister De Jonge over het uitstel van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
2.De bijgevoegde raadsbrief over het besluit van minister De Jonge om de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen, vast te stellen. 

Samenvatting Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de 
Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt daarom 
niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Het college besluit om 
de raadsbrief over het besluit vast te stellen en neemt kennis van de inhoud van 
de brief van minister De Jonge. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234675 - 512262 

Onderwerp Werkwijze vooroverleg greenportwoningen of opwekken van duurzame energie 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgaande werkwijze vooroverleg greenportwoningen of opwekken duurzame 
energie vast te stellen. 
2. De raadsbrief inzake werkwijze vooroverleg greenportwoningen of opwekken 



duurzame energie vast te stellen.  

Samenvatting Op 15 juli 2021 is het Omgevingsplan Hillegom Buitengebied en Zanderij 
(omgevingsplan) door de gemeenteraad van gemeente Hillegom vastgesteld. 
Het omgevingsplan is vervolgens op 2 november 2021 in werking getreden (na 
intrekking van een voorlopige voorziening bij de Raad van State). 
De gemeenteraad van Hillegom heeft hierin vastgelegd, dat als een initiatief 
bestaat uit het realiseren van een greenportwoning of het opwekken van 
duurzame energie, de 'wensen en bedenkingen’ van de raad  bij het vooroverleg 
betrokken worden. 
Met deze raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de werkwijze waarop de 
raad hierbij zal worden betrokken. 
Het college heeft besloten de werkwijze vooroverleg greenportwoningen of 
opwekken duurzame energie en de raadsbrief vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234562 - 512110 

Onderwerp Brief aan presidium van Teylingen over evaluatie en actualisatie ISG 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De brief over de evaluatie en actualisatie van de ISG, opgesteld door het 
college, mede namens de gemeenteraad, als reactie op de brief van 
het Presidium van Teylingen van 11 januari jl., vast te stellen.  

Samenvatting Op vrijdag 17 december 2021 hebben de gemeenteraden een brief ontvangen 
van de vijf wethouders met de portefeuille ISG/GOM (het bestuurlijk overleg 
Ruimte) en van de algemene vergadering van aandeelhouders GOM. Hierin is 
aangekondigd om gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen waarin een 
evaluatie van de doelen en instrumenten van de ISG een onderdeel van zijn.  
Op 11 januari 2022 is een reactie binnengekomen op deze brief vanuit het 
Presidium van Teylingen. In deze brief worden de vervolgstappen geschetst van 
het 'Vervolgonderzoek ISG en GOM: een onderzoek van de gemeenteraad onder 
begeleiding van de rekenkamercommissie Teylingen'.  
Als reactie op de brief van het Presidium van Teylingen is deze brief door het 
college, namens de gemeenteraad, opgesteld. Hierin wordt voorgesteld de 
'Evaluatie en Actualisatie ISG naar een Duurzame Greenport' vooral gezamenlijk 
op te pakken.  
Het college besluit de brief over de evaluatie en actualisatie van de ISG, 
opgesteld door het college, mede namens de gemeenteraad, als reactie op de 
brief van het Presidium van Teylingen van 11 januari jl. vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


