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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-21-169565 - 402909 

Onderwerp Vergunningverlening Uitvoering Programma Hillegom 2021 (VUP 2021) 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Vergunningverlening Uitvoering Programma Hillegom 2021 (VUP 
2021) vast te stellen. 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Vergunningverlening Uitvoering 
Programma Hillegom 2021 (VUP 2021) vast te stellen. 

Samenvatting Op grond van de Wet VTH en het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college 
verplicht om periodiek een uitvoeringsprogramma vast te stellen met betrekking 
tot de vergunningverlenende activiteiten in het kader van de Wet Algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Na vaststelling moet het 
uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad bekend worden gemaakt. Dit 
Vergunningverlening Uitvoering Programma Hillegom 2021 (VUP 2021) is een 
nadere uitwerking van het VTH-beleidsplan gemeente Hillegom 2020-2024. De 
beleidsmatige keuzes uit het VTH beleidsplan worden in het VUP vertaald naar 
uitvoeringsniveau. 
 
In het eerste kwartaal van 2022 wordt geëvalueerd hoe de uitvoering zoals in 
het VUP beschreven, gerealiseerd is. Het VUP is een onderdeel van de gehele 
beleidscyclus fysieke leefomgeving. 
De wet VTH wordt, als onderdeel van de Wabo, via de Invoeringswet 
Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. De huidige beleidscyclus 
wordt daarom onder de Omgevingswet gecontinueerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170363 - 405446 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 maart 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167559 - 396298 

Onderwerp Halfjaarrapportages Jeugd 2020 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief rapportages jeugd vast te stellen.  



Samenvatting De rapportages, halfjaarrapportage jeugdhulp 2020 en Monitor Sociaal Domein: 
sturen op jeugdhulp, geven een beeld van het jeugdhulpgebruik in de gemeente 
Hillegom. De raadsbrief bevat een toelichting op de bijzonderheden op regionaal 
niveau. De huidige rapportage is op een andere manier opgebouwd. Daarmee 
geeft de halfjaarrapportage inzicht in de kosten voor jeugdhulp het het tot dan 
toe bekende corona-effect op het jeugdhulpgebruik. Wij stellen voor om deze 
vast te stellen. Zo is de gemeenteraad goed geïnformeerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169780 - 403480 

Onderwerp Rapportage GW 213a Succesvol inkopen 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het onderzoeksrapport "Succesvol inkopen" vast te stellen. 

Samenvatting De drie colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben 
opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar het inkoopbeleid van de drie 
gemeenten en HLTsamen. Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2020 
vastgelegd. Voor dit onderzoek is gekozen voor de methode van waarderend 
onderzoeken, dat gebaseerd is op het ontdekken, het laten zien en het 
stimuleren van de kracht en de kwaliteiten van de organisatie.  
In de rapportage is ook een ontwikkelplan opgenomen. De belangrijkste 
ontwikkelpunten zijn: stel inkoopbeleid vast waarin maatschappelijke 
Verantwoord Inkopen (MVI), Social Return of Investment (sRoI), Duurzaamheid, 
Fairtrade en Lokaal Inkopen is verwerkt. Neem in het inkoopbeleid handvatten 
op voor de "tegenstrijdige"" inkoopdoelen. Implementeer een eenduidig en 
herkenbaar inkoopproces voor de medewerkers van HLTsamen. En pak de 
uitvoering op van de opdrachten uit de evaluatie van Stichting RIJK. Het 
ontwikkelplan kent per ontwikkelpunt een of meerdere voorgestelde acties. De 
HLT-organisatie gaat de acties uitvoeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168808 - 400703 

Onderwerp Zienswijze gemeente Hillegom op concept advies opsporingsvergunning 
geothermie Westeinder 1 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgaand concept advies, dat de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland; 

2. Bijgaande reactie op dit advies vast te stellen; 
3. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 

juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder Hoekstra voor het ondertekenen van de reactie. 

Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in navolging op de 
aanvragen Leiden2, Leiden3, Rijnland, Oude Rijn en Katwijk een aanvraag voor 
een opsporingsvergunning aardwarmte in onze gemeente ontvangen. EZK neemt 
de aanvraag in behandeling en beoordeelt die op grond van de Mijnbouwwet. 
Conform de Mijnbouwwet wordt de aanvraag ter advisering voorgelegd aan 
onder andere de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft de 
betreffende gemeenten verzocht om vóór 5 april 2021 te reageren op haar 
conceptadvies. 
 
De gemeente Hillegom staat positief tegenover initiatieven gericht op het 
opsporen en winnen van aardwarmte. Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de warmtetransitie opgave waar wij voor staan. Tegelijkertijd zijn er 
zorgen over de beheersbaarheid en veiligheid van geothermie. Daarom 
onderschrijven wij het conceptadvies van de provincie Zuid-Holland. 
 
Het college besluit kennis te nemen van bijgaand concept advies, dat de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-
Holland en bijgaande reactie op dit advies vast te stellen. Tevens besluit het 
college dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder 
Hoekstra voor het ondertekenen van de reactie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-169613 - 402957 

Onderwerp Stand van zaken ontwikkeling GR KDB 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel over de stand van zaken 
ontwikkeling GR KDB en deze te versturen naar de raad.   

Samenvatting Lokale en landelijke ontwikkelingen in het Sociaal Domein vragen om een 
bestendige, flexibele en daarmee toekomstbestendige Gemeenschappelijke 
Regeling Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het Dagelijks Bestuur van de 
GR KDB heeft de opdracht gegeven aan de GR KDB om een toekomstvisie op te 
stellen. 
Deze toekomstvisie is vorig jaar vastgesteld en verder uitgewerkt in een 
businesscase. Resultaat: maximale integratie van Servicepunt Werk en 
MareGroep in één werkorganisatie waarbinnen beider huidige taken worden 
uitgevoerd. In 2021 wordt hier uitvoering aan gegeven. De raad is eerder 
geïnformeerd met raadsbrieven, een informatieve sessie en een Webinar over de 
ontwikkelingen bij SPW en MareGroep. Met het voorliggende 
agenderingsvoorstel wordt de raad over de laatste stand van zaken van deze 
doorontwikkeling geïnformeerd. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


