
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 22 maart 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-22-241193 - 524016 

Onderwerp Voorschot leefgeld vergoeding Oekraïnse vluchtelingen 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Voorgesteld wordt:  

1. met ingang van 18 maart 2022 aan de Oekraïense vluchtelingen zoals 
die in de  noodopvang bij de fa. Ruigrok gehuisvest zijn een voorschot 
op het leefgeld toe te kennen van € 12,50 per per week persoon  

2. het leefgeld om de veertien dagen voor twee weken te verstrekken 
3. het voorschot te zijner tijd te verrekenen met de in de toekomst te 

verstrekken leefgeld vergoeding zodra de rijksregeling definitief is en 
de bedragen bekend zijn 

4. het taakhoofd publieke zorg te machtigen in overleg met de ISD en de 
gemeentelijke organisatie (team financiën) een regeling te treffen 
over de wijze van uitbetaling (bij voorkeur via bank, maar tijdelijk 
wellicht contant met ondertekenen van een kwitantie. 

Samenvatting Om naast de bed, bad, brood regeling te kunnen beschikken over individueel 
leefgeld besluit het college als voorschot op de definitieve rijksregeling aan de 
Oekraïense vluchtelingen zoals die zijn opgevangen op de locatie bij de fa 
Ruigrok in Hillegom per persoon een bedrag aan weekgeld beschikbaar te stellen 
van € 12,50 per persoon per week. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240698 - 523486 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Hillegom 15 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de concept openbare besluitenlijst B&W Hillegom van 15 maart 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236941 - 522748 

Onderwerp Start met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Giraf 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Start met de vervangende nieuwbouw van basisschool 'De 
Giraf', vast te stellen. 

Samenvatting Door de vervangende nieuwbouw van De Giraf kan ruimte worden vrijgespeeld 
op het bestaande grote perceel voor de realisatie van een aanvullend onderwijs- 
of woningbouwprogramma. In dat geval staat Sophia Scholen, als bevoegd 



gezag van basisschool 'De Giraf', de vrijgekomen grond af aan de gemeente. 
Gezamenlijk onderzoek van Sophia Scholen en de gemeente heeft aangetoond 
dat het splitsen van de kavel ruimtelijk haalbaar is. Sophia Scholen heeft zich op 
basis van dit ruimtelijk onderzoek bereid getoond om een deel van het perceel af 
te staan aan de gemeente, zolang het nieuwe schoolgebouw de groei van zowel 
de school als van de buitenschoolse opvang en kinderdagopvang kan 
faciliteren. Op basis van dit ruimtelijk onderzoek start Sophia Scholen met de 
planvorming van de vervangende nieuwbouw. Ter vergoeding van deze 
plankosten heeft de gemeente een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. 
Het college verwacht aan het begin van het derde kwartaal een voorstel aan de 
raad te kunnen doen betreffende het investeringskrediet. Op basis van dit 
ruimtelijk onderzoek start Sophia Scholen met de planvorming van de 
vervangende nieuwbouw. Ter vergoeding van deze plankosten heeft de 
gemeente een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het college verwacht 
aan het begin van het derde kwartaal een voorstel aan de raad te kunnen doen 
betreffende het investeringskrediet. Het college besluit de raadsbrief 'Start met 
de vervangende nieuwbouw van basisschool 'De Giraf' vast te stellen en de 
gemeenteraad hiermee te informeren over de stand van zaken. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240265 - 522371 

Onderwerp Jaarverslag FG 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Kennis te nemen van het jaarverslag van de Functionaris 
Gegevensbescherming over het jaar 2021. 
 
  

Samenvatting De FG rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitgevoerde acties op het 
gebied van privacy en gerelateerde informatiebeveiligingsactie. In de bijlage het 
jaarverslag over 2021. Er is een bredere basis gelegd voor het borgen van 
privacy en gegevensbescherming in de organisatie door meer aandacht van het 
bestuur  voor privacy en informatieveiligheid en het structureel uitbreiden van 
de formatie voor de Functionaris gegevensbescherming (FG) en Privacy officer 
(PO) en het maken van een start met het inregelen van risicomanagement. 
Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een kleine vooruitgang geboekt om de 
AVG verder te implementeren in de systemen en de processen. Geadviseerd 
wordt in 2022 hier meer aandacht aan te besteden. Met namen bij het uitvoeren 
van DPIA’s. Tenslotte wordt ook geadviseerd aandacht te besteden aan het 
actualiseren van het register van verwerkingen en een volwassenheidsniveau 
vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240181 - 522038 

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning en evenementenvergunning The Tulip Barn, 3e 
Loosterweg 130, Hillegom (aanvraagnummer: 6650373) 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De aangevraagde tijdelijke omgevingsvergunning voor The Tulip Barn gelegen 
op het perceel aan de 3e Loosterweg 130 in Hillegom in behandeling te stellen; 
2. De aangevraagde evenementenvergunning voor The Tulip Barn gelegen op 
het perceel aan de 3e Loosterweg 130 in Hillegom in behandeling te stellen. 
 
  

Samenvatting Aanvrager heeft op 12 januari 2022 een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend om tijdelijk af te wijken van het omgevingsplan en aanvrager heeft 
een aanvraag evenementenvergunning ingediend voor het evenement op het 
perceel 3e Loosterweg 130 in Hillegom: ''The Tulip Barn, voorjaar 2022''.  
 
Het college besluit om zowel de tijdelijke omgevingsvergunning als ook de 
evenementenvergunning voor The Tulip Barn (3e Loosterweg 130) te 
verstrekken en de aanvrager van dit besluit op de hoogte te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-226081 - 497757 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Goed Wonen fase 2, 
Hillegom met identificatienummer NL.IMRO.0534.bpgoedwonenfa2-
VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom. 

2. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in 
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft op 19 oktober 2021 besloten om de procedure voor het 
ontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom te starten door dit 
bestemmingsplan ter visie te leggen. De zienswijzenperiode was van 27 oktober 
tot en met 7 december jl.. Er zijn geen zienswijzen ingebracht en er zijn 
uitsluitend enkele ambtshalve tekstuele aanpassingen gedaan. 
 
Het bestemmingsplan betreft het gebied tussen de Meerstraat, Emmastraat, 
Hofstraat en Julianastraat en voorziet in de realisatie van twee blokken van 20 
sociale huurappartementen per blok, één blok van 17 vrije sector 
koopappartementen en 5 nieuwe vrije sector koopwoningen aan de Julianastraat 
ter hoogte van het huidige parkeerterreintje. Daarmee worden er in totaal 62 
woningen gerealiseerd ter vervanging van de bestaande 36 rijwoningen. 
 
Met vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het nodige juridisch-
planologische kader geboden om bij te dragen aan de nodige uitbreiding, maar 
vooral vernieuwing van de Hillegomse sociale huurwoningvoorraad.  
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen het bestemmingsplan Goed 
Wonen fase 2, Hillegom ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231316 - 506604 

Onderwerp Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
2. De Position paper toe te voegen aan het overdrachtsdocument. 

Samenvatting De bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek staat onder druk. De afgelopen 
40 jaar is de mobiliteit toegenomen, terwijl infrastructuur daarop niet of 
nauwelijks is aangepast. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 
beschrijft de keuzes die de gemeenten gezamenlijk maken om de Duin- en 
Bollenstreek bereikbaar te houden, verkeersknelpunten aan te pakken en de 
ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Inhoudelijk is sprake van een sterke 
samenhang met de Regionale Omgevingsagenda van Holland Rijnland en het 
ruimtelijk beleid vastgelegd in de Strategische Agenda Ruimte (Placemat) Duin- 
en Bollenstreek. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 
beschrijft het gezamenlijke wensbeeld van de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Teylingen, Noordwijk en Katwijk voor het toekomstige regionale 
mobiliteitssysteem van de Duin- en Bollenstreek. Het college besluit om de 
Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150484 - 520719 

Onderwerp Toepassing coördinatieregeling woningbouwontwikkeling de Witte Tulp 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
1. het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening voor de ruimtelijke procedure van het bestemmingsplan, de 



procedure hogere grenswaarde, en de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen op het perceel gelegen aan de 1e Loosterweg 30, 36A en 44A 
te Hillegom (woningbouwontwikkeling De Witte Tulp) vast te stellen. 

Samenvatting Woningbouwontwikkeling De Witte Tulp betreft de herontwikkeling van een 
bedrijfslocatie tot een nieuwe woonwijk aan de 1e Loosterweg 30, 36A en 44A 
door Van Rhijn Projectontwikkeling. Het plan omvat 115 woningen in 
verschillende prijsklassen. De herontwikkeling betreft een gevarieerd 
programma met sociale huurwoningen, middel dure huurwoningen of goedkope 
koopwoningen, en vrije sector koopwoningen. Om deze woningbouwontwikkeling 
mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure worden 
doorlopen. Door toepassing van de coördinatieregeling kunnen de 
ontwerpbesluiten van het nieuwe bestemmingsplan, de aanvraag van de 
omgevingsvergunning en de procedure hogere grenswaarde gelijktijdig ter 
inzage worden gelegd. Hiermee worden de bekendmakingen, inspraak- en 
beroepsmogelijkheden gebundeld. Het college besluit om de raad voor te stellen 
om het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening voor de ruimtelijke procedure van het bestemmingsplan, de 
procedure hogere grenswaarde, en de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen op het perceel gelegen aan de 1e Loosterweg 30, 36A en 44A 
te Hillegom (woningbouwontwikkeling De Witte Tulp) vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223740 - 519021 

Onderwerp Ontwerpbesluiten Vossepolder fase 6, Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Vossepolder, 
deelgebied 6' te Hillegom. 

2. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Vossepolder, 
deelgebied 6' met identificatiecode NL.IMRO.0534.Vossepolder-ON01 
te starten door het ontwerpbestemmingsplan Vossepolder deelgebied 
6, de ontwerpbesluiten op de omgevingsvergunningen en het 
ontwerpbesluit hogere waarden, met toepassing van de 
coördinatieregeling, ter inzage te leggen. 

3. De bijgevoegde raadsbrief over de ontwerpbesluiten Vossepolder 
deelgebied 6 vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Fase 6 vormt de laatste woningbouwfase van de wijk Vossepolder. Het 
woningbouwplan betreft 47 vrije sector koopwoningen welke door BPD worden 
ontwikkeld. Deze woningbouwontwikkeling past echter niet binnen het huidige 
bestemmingsplan. Een nieuw bestemmingsplan met de bestemming 'Wonen' is 
noodzakelijk om de beoogde woningen te kunnen realiseren. De initiatiefnemer 
heeft in 2021 een verzoek ingediend om gebruik te maken van de 
coördinatieregeling. De raad heeft hier op 11 november 2021 toe besloten. 
Hierdoor worden de ontwerpbesluiten gelijktijdig genomen en gelijktijdig ter 
inzage gelegd. Bij deze bestemmingsplanprocedure is de coördinatieregeling dus 
van toepassing. 
 
Besloten wordt om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
Vossepolder deelgebied 6 Hillegom. Daarnaast wordt besloten om de procedure 
voor het ontwerpbestemmingsplan 'Vossepolder, deelgebied 6' met 
identificatiecode NL.IMRO.0534.Vossepolder-ON01 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan Vossepolder deelgebied 6, de ontwerpbesluiten op de 
omgevingsvergunningen en het ontwerpbesluit hogere waarden, met toepassing 
van de coördinatieregeling, ter inzage te leggen. Als laatste wordt besloten om 
de bijgevoegde raadsbrief over de ontwerpbesluiten Vossepolder deelgebied 6 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105073 - 519614 

Onderwerp Anterieure overeenkomst Savio locatie, Olympiaweg, met woonstichting Stek 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De anterieure exploitatieovereenkomst inzake de Savio locatie aan de 
Olympiaweg met Woonstichting Stek aan te gaan. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid2, Gemeentewet juncto art. 
3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder A. de Jong voor 
het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst. 



Samenvatting Woningbouwcorporatie Stek en de gemeente zijn overeengekomen dat op de 
Savio locatie maximaal 40 zelfstandige seniorenappartementen gerealiseerd 
mogen worden. Deze seniorenappartementen passen niet binnen het huidige 
bestemmingsplan 'Elsbroek'. Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld 
voor de locatie van de voormalige Savioschool aan de Olympiaweg. Voor het 
kostenverhaal wordt een anterieure overeenkomst afgesloten. Deze 
overeenkomst wordt aangegaan voordat het ontwerpbestemmingsplan terinzage 
wordt gelegd. Besloten wordt om de anterieure overeenkomst inzake de Savio 
locatie aan de Olympiaweg met Woonstichting Stek aan te gaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235134 - 513656 

Onderwerp Onderzoeksplan 2022 (GW 213a) 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Onderzoeksplan 2022 (GW 213a) vast te stellen. 

Samenvatting Het college doet jaarlijks onderzoek naar het door haar gevoerde bestuur. Ze 
doet dat op basis van de Gemeentewet (artikel 213a) en de doelmatig- en 
doeltreffendheidsverordening die daar uit voortvloeit. Die verordening stelt dat 
het college vooraf een onderzoeksplan vast moet stellen. Het onderzoeksplan 
voor 2022 kent een planning die is aangepast op de beschikbare capaciteit voor 
een dergelijk onderzoek. Die is krap door openstaande, lastig te vervullen 
vacatures, corona en het organisatie ontwikkeltraject. Eerst worden de lopende 
onderzoeken Anterieure overeenkomsten en Sturen op Gemeenschappelijke 
regelingen in 2022 afgerond. Verder wordt het onderzoek 'Afhandelen 
klantvragen' aangewezen als onderzoek naar het gevoerde bestuur. Het college 
stelt dit Onderzoeksplan 2022 vast. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235130 - 513013 

Onderwerp Rapportage Anterieure overeenkomsten (GW 213a) 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het onderzoeksrapport Anterieure overeenkomsten vast te stellen. 

Samenvatting De colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben opdracht 
gegeven aan de concerncontroller onderzoek te verrichten of binnen het proces 
Anterieure overeenkomsten het daarmee samenhangend beleid wordt 
uitgevoerd en het effect van het beleid wordt bereikt. Het doelmatig en 
doeltreffend uitvoeren van het proces Anterieure overeenkomsten door 
HLTsamen is onderdeel van het onderzoek. Deze opdracht is in het 
Onderzoeksplan 2020 van het college vastgelegd. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden door het houden van interviews. 
Op basis van de rapportage is een ontwikkelplan samengesteld. De belangrijkste 
ontwikkelpunten zijn: Geef in de college- en raadsvoorstellen aan welke 
beleidsdoelen in de onderhandelingen zijn overeengekomen en die door middel 
van de Anterieure overeenkomst worden gerealiseerd; breng de leges 
Omgevingsvergunning in overeenstemming met de kosten en hanteer de meest 
recente plankostenscan; stuur op en monitor de uitvoering van de Anterieure 
overeenkomsten en verwerk afgesloten Anterieure overeenkomsten in de 
begroting via een wijziging of in een Planning & control rapportage. Het 
ontwikkelplan van de organisatie kent per ontwikkelpunt een of meerdere 
actiepunten. De uitvoering ligt vooral bij HLTsamen. Het college besluit het 
onderzoeksrapport Anterieure overeenkomsten vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


