
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 24 mei 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 Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-236296 - 515055 

Onderwerp (H) Aanwijzen vertegenwoordigers besturen gemeenschappelijke regelingen 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Burgemeester A. van Erk en wethouder A. de Jong als lid en 
wethouders M. Dijkshoorn en K. Hoekstra als plaatsvervangend lid van 
het bestuur van werkorganisatie HLTsamen aan te wijzen.  

2. Wethouder A. de Jong als lid en wethouder J. van Rijn als 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Cocensus aan te 
wijzen. 

3. Wethouder J. van Rijn als lid van het Dagelijks Bestuur en wethouder 
A. de Jong als lid en wethouder K. Hoekstra als plaatsvervangend lid 
van het Algemeen Bestuur van Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek aan te wijzen. 

4. Wethouder J. van Rijn als lid en wethouder A. de Jong als 
plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Provalu Kust- Duin- 
en Bollenstreek aan te wijzen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 is het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Hillegom aan te wijzen voor 
de diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke 
regelingen HLTsamen, Provalu Kust- Duin- en Bollenstreek, Cocensus en ISD 
Bollenstreek is dat een bevoegdheid van het college. Voor de overige 
gemeenschappelijke regelingen waaraan Hillegom deelneemt, geldt dat de 
vertegenwoordigers worden aangewezen door de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236296 - 515421 

Onderwerp (H) Aanwijzen leden Algemeen Besturen gemeenschappelijke regelingen 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. Wethouder J. van Rijn als lid en burgemeester A. van Erk als 
plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Hecht aan te 
wijzen. 

2. Wethouder M. Dijkshoorn als lid en wethouder A. de Jong als 
plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Vuilafvoerbedrijf 
Duin- en Bollenstreek aan te wijzen.  

3. Wethouder K. Hoekstra en wethouder A. de Jong als leden in het 
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland aan te 
wijzen.  

4. Raadsleden K. Langeveld en H. Cornet als leden en raadslid M. Roelofs 
en burgemeester A. van Erk als plaatsvervangende leden van het 
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland aan te wijzen. 

Samenvatting Voor de besturen van gemeenschappelijke regelingen waar Hillegom aan 
deelneemt, worden vertegenwoordigers aangewezen. Het raadsvoorstel dat het 
college aan de raad voorlegt, ziet op de regelingen waarbij de gemeenteraad 
bevoegd is de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur aan te wijzen. 
Het gaat om de volgende gemeenschappelijke regelingen:  



 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 
 Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek 
 Omgevingsdienst West-Holland 
 Holland Rijnland 

De gemeenteraad besluit uiteindelijk wie als (plaatsvervangend) leden worden 
benoemd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250505 - 541764 

Onderwerp Programmarekening 2021 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt:  

1. de Programmarekening 2021 vast te stellen; 
2. het resultaat van de Jaarrekening 2021 te bepalen op € 3.422.357; 
3. in te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 328.933 en de 

bijbehorende begrotingswijziging 2022 R08 vast te stellen; 
4. het restant van het resultaat € 3.093.424 toe te voegen aan de 

algemene reserve. 

Samenvatting Door in te stemmen met het raadsvoorstel wordt de Programmarekening 2021 
van de gemeente Hillegom aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 3.422.357. Na aftrek van de 
voorgestelde overhevelingen en de bestemmingen is het resultaat € 3.093.424 
positief en wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. In de 
Programmarekening wordt naast een toelichting op de financiële aspecten 
(onderdeel jaarrekening) ook verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen 
in 2021 (onderdeel jaarverslag). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250472 - 541692 

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2022 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om:  

1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022; 
2. de financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2e 

Bestuursrapportage 2022; 
3. het positieve saldo van de 1e Bestuursrapportage 2022 van € 637.764 

ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; 
4. de investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te 

verhogen met genoemde bedragen; 
5. de begrotingswijziging voor de 1e Bestuursrapportage 2022 vast te 

stellen.  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 
1e Bestuursrapportage 2022 en informeert de raad over de beleidsmatige en 
financiële wijzigingen van de Programmabegroting 2022 tot en met medio april 
2022. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239514 - 541493 

Onderwerp Kadernota 2023 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt: 



besluit 1. de Kadernota 2023 met financiële uitgangspunten vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.  

Samenvatting Met de Kadernota stelt de gemeenteraad jaarlijks de uitgangspunten en kaders 
vast van het komende financiële jaar. Dit gebeurt aan de hand van wetgeving en 
de laatste meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiën. De Kadernota 
wordt op 30 juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft de 
uitgangspunten voor het eerste jaar van de Programmabegroting 2023-2026. 
  
Het jaar 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De 
uitkomsten van de verkiezingen en de duur van het formatieproces heeft invloed 
op het begrotingsproces 2023. Omdat er bij opstellen van deze Kadernota nog 
geen coalitieprogramma bekend is, is gekozen voor een beperkte Kadernota 
zonder nieuwe beleidsvoornemens. Die nieuwe beleidsontwikkelingen worden 
betrokken bij de Programmabegroting 2023. De verwachting is dat de 
begrotingssaldi zijn de komende jaren beperkt positief zijn. De 
Programmabegroting 2023 wordt echter opgesteld na ontvangst van de 
Meicirculaire van het Gemeentefonds. Het college verwacht een sluitende 
Programmabegroting 2023 aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad van 30 
juni 2022. 
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen de Kadernota 2023 met 
beleidsuitgangspunten vast te stellen en kennis te nemen van de financiële 
situatie op hoofdlijnen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-251595 - 544809 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 17 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 17 mei 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250752 - 542205 

Onderwerp Zienswijze GR KDB herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1.  Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). 

Samenvatting Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de 
gemeenteraad van Hillegom het recht om een zienswijze in te dienen op de 
herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het geven 
van een zienswijze geeft de gemeenteraden de mogelijkheid te sturen op de 
gemeenschappelijke regeling. Wij stellen voor als zienswijze aan het bestuur te 
laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2022 en de 
ontwerpbegroting 2023 GR KDB, daarbij meegevend: Dat hoewel het tekort 
verklaarbaar is, wij graag willen dat de uitvoeringsorganisatie Provalu scherper 
aan de wind vaart, kritisch de ontwikkelingen binnen de sector volgt en hierop 
anticipeert, meer ondernemerschap toont en actief op zoek gaat naar mogelijke 
nieuwe financieringsbronnen en/of subsidies van derden (rijk) om de tekorten op 
te vangen. We zien dat de prestatie-indicatoren zijn opgenomen in de herziene 
begroting 2022. Opvallend is, dat deze prestatie indicatoren ontbreken in de 
ontwerpbegroting van 2023. We vertrouwen er op dat prestatie indicatoren 
alsnog worden meegenomen in toekomstige verantwoordingsdocumenten. 
Op grond van art. 37 van de GR KDB dient eens in de 5 jaar een evaluatie plaats 
te vinden. Graag vernemen wij van het bestuur hoe deze evaluatie vorm en 
inhoud gaat krijgen. 
Er is een structureel tekort op de begroting van de GR KDB, door meer 
ondernemerschap te tonen kan de GR KDB meer inkomsten vergaren. Het 
college besluit het raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de 
GR KDB. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250646 - 542015 

Onderwerp Wensen en bedenkingenprocedure principeverzoeken '1e loosterweg tussen 27 
en 31' en 'Van den Endelaan achter 47 t/m 71' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Dat het college heeft geconstateerd dat het principeverzoek ‘Van den 
Endelaan, achter nummers 47 t/m 71’ in beginsel past binnen de omgevingsvisie 
Hillegom. 
2. Dat het college heeft geconstateerd dat het principeverzoek ‘1e Loosterweg, 
tussen 27 en 31’ in beginsel past binnen de omgevingsvisie Hillegom.  
3. Om in overeenstemming met het bepaalde in Afdeling 1.2 van het 
omgevingsplan ‘Buitengebied en de Zanderij’ beide principeverzoeken voor 
wensen en bedenkingen voor de leggen aan de gemeenteraad.  
 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin wordt 
voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van het standpunt van het college dat het principeverzoek 
‘Van den Endelaan, achter nummers 47 t/m 71’ in beginsel past binnen de 
omgevingsvisie Hillegom.  
2. Kennis te nemen van het standpunt van het college dat het principeverzoek 
‘1e Loosterweg, tussen 27 en 31’ in beginsel past binnen de omgevingsvisie 
Hillegom. 
3. In te stemmen met het standpunt van het college ten aanzien van het 
principeverzoek ‘Van den Endelaan, achter nummers 47 t/m 71’ en eventuele 
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
4. In te stemmen met het standpunt van het college ten aanzien van het 
principeverzoek ‘1e Loosterweg, tussen 27 en 31’ en eventuele wensen en 
bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
  

Samenvatting Het college heeft een tweetal principeverzoeken ontvangen met betrekking tot 
het realiseren van Greenportwoningen. Dit betreft een verzoek voor vier 
Greenportwoningen op de locatie 'Van den Endelaan, achter nummers 47 t/m 
71' en een verzoek voor één Greenportwoning op de locatie '1e Loosterweg, 
tussen 27 en 31'. Bij de vaststelling van het omgevingsplan 'Buitengebied en de 
Zanderij' is, op verzoek van de raad, een bepaling opgenomen dat wanneer er 
(principe)verzoeken worden ingediend die gaan over het realiseren van 
Greenportwoningen of het opwekken van duurzame energie, het oordeel van de 
raad wordt betrokken bij het vooroverleg. Per raadsbrief van 22 februari 2022 
heeft het college de raad geïnformeerd over dit proces en aangegeven dat een 
zgn. wensen en bedenkingenprocedure het passende instrument is voor de raad 
om wensen en bedenkingen bij het college aan te geven ten opzichte van de nu 
voorliggende principeverzoeken. Het college is voornemens een positieve 
grondhouding in te nemen ten aanzien van beide principeverzoeken omdat deze 
naar de mening van het college passend zijn in de uitgangspunten van het 
vigerende omgevingsbeleid. Het college wil dit voornemen conform gemaakte 
afspraken voor wensen en bedenkingen voorleggen aan de gemeenteraad. 
Het college heeft geconstateerd dat het principeverzoek ‘Van den Endelaan, 
achter nummers 47 t/m 71’, betreffende de realisatie van vier 
Greenportwoningen en het principeverzoek ‘1e Loosterweg, tussen 27 en 31’, 
betreffende de realisatie van één Greenportwoning in beginsel passen binnen de 
omgevingsvisie Hillegom en heeft besloten om beide principeverzoeken conform 
het bepaalde in Afdeling 1.2 van het omgevingsplan ‘Buitengebied en de 
Zanderij’ voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad en 
het raadsvoorstel hieromtrent, waarin wordt voorgesteld om in te stemmen met 
het standpunt van het college ten aanzien van beide principeverzoeken en 
eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


