
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 25 januari 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-21-227862 - 500824 

Onderwerp Zienswijze op begrotingswijziging ISD 2022 Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek. 
2. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
a. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek. 
b. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met 
de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek. 
c. Een bedrag van € 275.891,- beschikbaar te stellen en hiervoor een bedrag 
van € 195.891,- ten laste van het resultaat te brengen. 
d. De begrotingswijziging R04 vast te stellen. 

Samenvatting Aanleiding voor deze begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-I is het 
principeakkoord voor de nieuwe cao samenwerkende gemeentelijke organisaties 
(SGO), de uitvoering van de Wet inburgering en het starten van twee pilots 
Beschermd Wonen. De nieuwe cao is een afspraak tussen de gemeenten en 
vakbonden en daardoor ook automatisch van toepassing op de ISD Bollenstreek. 
De Wet inburgering en de pilots Beschermd Wonen zijn voor de ISD Bollenstreek 
nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend 
waren. In 2022 starten twee pilots Beschermd Wonen, namelijk Beschermd 
Wonen Thuis en Beschermd Wonen Light (deze laatste alleen voor de gemeente 
Lisse). Tevens treedt de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 in werking 
en krijgt de ISD Bollenstreek een centrale rol in de uitvoering van de kerntaken. 
Voor deze nieuwe taken ontvangen wij als gemeente extra geld van het Rijk. Het 
budget wordt beschikbaar gesteld aan de ISD Bollenstreek, zodat zij financieel 
rechtmatig de nieuwe taken kunnen uitvoeren. Er worden geen rijksmiddelen 
beschikbaar gesteld voor de verhoging van de cao's. Deze kosten worden 
opgevangen in de gemeentelijke begroting. Het college heeft kennis genomen 
van de begrotingswijziging 2022-I en de raad gevraagd in te stemmen met de 
begrotingswijziging 2022-I door een zienswijze in te dienen aan de ISD 
Bollenstreek. Op 10 maart 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van de ISD 
Bollenstreek over de begrotingswijziging.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226529 - 499730 

Onderwerp Legesverordening Hillegom 2022 na Omgevingswet 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om de Legesverordening Hillegom 2022 na Omgevingswet 
vast te stellen 
  

Samenvatting In het raadsvoorstel dat op 24 februari 2022 wordt behandeld, wordt de 
Legesverordening Hillegom 2022 na Omgevingswet vastgesteld. De wijziging is 
nodig in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen, hiervoor is de aangepaste modelverordening 
Leges 2022 van de VNG gevolgd. 
 
Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening Hillegom 
2022 na Omgevingswet met bijbehorende tarieventabel vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-225885 - 497264 

Onderwerp Additionele kosten begraafplaats Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling HLTsamen Directie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Voor 2021 incidenteel een bedrag van €32.000,- incl. BTW op te nemen in de 
jaarrekening 2021 als additionele kosten voor de inrichting van verbeteringen 
van de uitvoering van de begraafplaatsadministratie; 
  

Samenvatting De gemeente Hillegom verzorgt de administratie voor de begraafplaats Hillegom. 
Deze taak is neergelegd bij de werkorganisatie HLTsamen. In 2021 zijn 
verbeteringen aangebracht aan de inrichting van de begraafplaatsadministratie. 
Deze werkzaamheden vallen buiten de taken die zijn neergelegd bij HLTsamen. 
 
Het college besluit een bedrag van €32.000,- incl. BTW op te nemen in de 
jaarrekening 2021 voor de inrichting van de verbeteringen van de uitvoering van 
de begraafplaatsadministratie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231515 - 506669 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW d.d. 18 januari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW dd. 18 januari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-201191 - 487019 

Onderwerp Masterplan 2.0 SDO/JBH 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het volgende voorstel. 
 
1. De kaders van het ingediende Masterplan 2.0 SDO/JBH met bouwplan vast 
te stellen, voor de realisatie van de deelopgaven: 
- een verbouwing/aanbouw van de bestaande SDO-locatie t.b.v. de 
tafeltennisruimte, gezamenlijke kantine, nieuwe sanitaire voorziening en een 
Jeu de Boules hal; 
- de verplaatsing van de huidige JBH Hillegom locatie naar de SDO-locatie met 
15 buitenbanen en 10 binnenbanen;  
- de huidige graskorfbalvelden vervangen door een 1,5 kunstgras korfbalveld 
op basis van zand infill;  
- het restant grasveld op het SDO-terrein vrijkomt voor semi- openbaar 
gebruik. 
 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.197.500,-, waarvan de 
onderverdeling als volgt is: 
- € 937.500,- als éénmalige bijdrage voor de realisatie van de accommodatie.  
- € 60.000,- voor de aanleg van 15 buitenbanen Jeu de Boules. 
- € 150.000,- voor de aanleg van 1,5 kunstgras korfbalveld met led-
lichtmasten. 
- € 50.000,- voor de begeleidingskosten.  

3. De kapitaallasten van dit krediet te dekken door te beschikken over de 
reserve kapitaallasten nieuwe investeringen. 
 
4. Vanuit de Algemene Reserve in verband hiermee een bedrag te storten 
van € 1.197.500,- in de kapitaallastenreserve nieuwe investeringen. 

   
5. De begrotingswijziging R05 vast te stellen. 
  
  



Samenvatting De vier samenwerkende sportverenigingen (SDO-korfbal, SDO tafeltennis, JBH 
Hillegom en Boogschietclub De Tulp (SDO/JBH)) hebben hun gezamenlijk 
ambitie vastgelegd in het projectplan 'Masterplan 2.0 SDO/JBH'. Dit plan behelst 
een herinrichting van het noordelijke gedeelte van sportpark Zanderij. Hierin zijn 
opgenomen een gezamenlijke SDO/JBH Hillegom accommodatie inclusief 10 
binnenbanen, de aanleg van 15 buitenbanen Jeu de Boules en een 1,5 kunstgras 
korfbalveld.  
 
Het vrijgeven en beschikbaar stellen van het investeringsbudget is gekoppeld 
aan de bestemmingsplanwijziging. Dit geldt niet voor het realiseren het 
kunstgras korfbalveld. De realisatie en bouw van de accommodatie en aanleg 
van de velden wordt door de verenigingen zelf ter hand genomen.   
 
Met deze herinrichting ontstaat een vitale sport- en ontmoetingslocatie waarin 
de kleinere sporten de ruimte krijgen om mee te groeien in de ontwikkelingen 
van hun sport en daarnaast elkaar kunnen versterken in samenwerking. En voor 
de omgeving biedt deze herinrichting ruimte aan andere sport- en 
beweegaanbieders om van deze locatie en faciliteiten gebruik te maken. Het 
college besluit aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel om de kaders van 
het Masterplan 2.0 SDO/JBH vast te stellen voor de realisatie van de 
deelopgaven en aan de raad te vragen een investeringskrediet van € 
1.197.500,- beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve. Na vaststelling 
door de raad zal het college medewerking verlenen aan een 
bestemmingsplanwijziging. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-228842 - 502337 

Onderwerp Leidsestraat 122 Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
    
1A: Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te 
verklaren, overeenkomstig  bijgaande 'verklaring van geen bedenkingen', in 
ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 13 juli 2021 ontvangen 
aanvraag omgevingsvergunning voor de transformatie van de bestaande 
bollenschuur op het adres Leidsestraat 122 en het aanbouwen van een nieuw 
gebouw ten behoeve van de realisatie van 15 appartementen.  
1B: Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen zoals benoemd in beslispunt 1A of tegen de betreffende 
ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend binnen de 
daarvoor bestemde termijn van zes weken. 
1C: Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins 
verzekerd is middels een anterieure                  overeenkomst. 
 
2. Vast te stellen dat op grond van artikel 7, lid 1, 'Verordening 
Vereveningsfonds sociale woningbouw Hillegom' er geen bijdrage hoeft te 
worden geleverd aan het vereveningsfonds vanwege het ontbreken van een 
sociaal woningbouwprogramma. 
  

Samenvatting Voor het perceel Leidsestraat 122 is op 13 juli 2021 een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het transformeren van de bestaande karakteristieke 
bollenschuur en het aanbouwen van een nieuw appartementengebouw in 
dezelfde stijl als de bestaande karakteristieke bollenschuur ten behoeve van in 
totaal 15 appartementen. De aanvraag is strijdig met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Elsbroek’ omdat op grond van dit  bestemmingsplan ter 
plaatse een bedrijfsbestemming geldt en het wonen hier niet is toegestaan. 
Verder wordt ook het bestaande bouwvlak overschreden ten behoeve van het 
nieuwe aan te bouwen gebouw. Voor dit project is de uitgebreide Wabo 
procedure van toepassing en dient er te worden afgeweken van het 
bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bij deze uitgebreide 
procedure is het noodzakelijk dat de gemeenteraad aangeeft of er medewerking 
verleend kan worden aan het bouwplan. Uit de bij de aanvraag ingediende 
ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. Het college heeft de bevoegdheid om te beslissen over de 
aanvraag omgevingsvergunning. De gemeenteraad neemt het besluit over de 
verklaring van geen bedenkingen. 
 
Besloten wordt de gemeenteraad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen 
en vast te stellen dat op grond van artikel 7, lid 1, 'Verordening 
Vereveningsfonds sociale woningbouw Hillegom' er geen bijdrage hoeft te 
worden geleverd aan het vereveningsfonds vanwege het ontbreken van een 
sociaal woningbouwprogramma. 



  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231095 - 506383 

Onderwerp HLTsamen Stand van zaken 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling HLTsamen Directie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het agenderingsvoorstel HLTsamen: Stand van zaken vast te stellen. 

Samenvatting HLTsamen bestaat 5 jaar. Van een startende werkorganisatie voor 3 gemeenten 
in 2017, die voor iedereen nieuw en wennen was, heeft HLTsamen zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen organisatie.  
 
In 2019 is een tussenevaluatie uitgevoerd. Conclusie uit de tussenevaluatie was 
dat HLTsamen op koers lag om de in het bedrijfsplan gestelde doelen te 
realiseren. Over het algemeen zagen de onderzoekers dat de HLT-samenwerking 
volop in ontwikkeling was en overwegend progressie liet zien. Aanbevelingen 
zijn gedaan om die ontwikkeling voort te zetten. College en raad zijn middels 
reguliere P&C producten geïnformeerd over de wijze waarop invulling gegeven is 
aan de aanbevelingen. 
 
Net als de hele samenleving is HLTsamen, sinds maart 2020 geconfronteerd met 
de coronacrisis waardoor een ander werkelijkheid ontstond. Naast de reguliere 
organisatie kent HLTsamen sinds maart 2020 een crisisorganisatie waarin hard 
gewerkt wordt om alle uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt op te 
pakken.  
 
Daarnaast wordt ‘gewoon’ doorgewerkt om de dienstverlening aan inwoners op 
peil te houden en de de beleidsagenda’s van de deelnemende gemeenten uit te 
voeren en is de organisatie aan de slag gegaan om zich aan de hand van de 
aanbevelingen uit de tussenevaluatie verder te ontwikkelen.  
 
Middels een presentatie zal het college de raad informeren over de huidige stand 
van zaken bij HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036015 - 474932 

Onderwerp Beheersovereenkomst Julianapark 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de beheersovereenkomst Julianapark voor een periode van vijf jaar 
(november 2026) vast te stellen. 
  

Samenvatting De omwonenden van de voormalige Hilmare school hebben in 2017 het 
burgerinitiatief genomen om op deze locatie een park te realiseren. Op 10 
januari 2019 hebben zij het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. De gemeenteraad 
heeft op 7 november 2019 het investeringskrediet vrijgegeven om het park te 
laten dienen als waterberging bij extreme regenval. In oktober 2020 is gestart 
met de aanleg van het park en de stichting Julianapark heeft in 2021 het park 
ingericht. Hiermee komt het burgerinitiatief, waarin de gemeente participeert in 
een nieuwe fase terecht. 
 
Besloten wordt om de beheersovereenkomst Julianapark vast te stellen voor een 
periode van vijf jaar (november 2026). 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-230298 - 504603 

Onderwerp Tweede voortgangsrapportage Aanpak ondermijnende criminaliteit 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Strategie en Projecten 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ‘Tweede voortgangsrapportage Aanpak ondermijnende criminaliteit’ 
(bijlage 1a,b) en bijbehorende infographic (bijlage 2) vast te stellen. 
2. De raadsbrief inzake de ‘Tweede voortgangsrapportage Aanpak 
ondermijnende criminaliteit’ vast te stellen (bijlage 3).  
  

Samenvatting Vanaf november 2018 werken we intensief en integraal samen met partners als 
politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel 
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel 
mogelijk te voorkomen.   
 
Met deze tweede voortgangsrapportage schetsen we een beeld van waar we 
staan na drie jaar aanpak ondermijnende criminaliteit. Dit beeld is positief en 
geeft over het algemeen geen redenen tot wijziging van de aanpak. Een 
toekomstbestendige aanpak vraagt echter wel om het versterken van de 
preventieve aanpak en de verbinding tussen repressie en preventie. Het college 
besluit de tweede voortgangsrapportage en de raadsbrief vast te stellen en zo 
kennis te nemen van de voortgang en resultaten van de aanpak. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226548 - 500382 

Onderwerp Vaststellen raadsvoorstel participatiebeleid 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de toolbox welke op een later moment ter vaststelling 
aangeboden zal worden. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
         1. Het participatiebeleid " Hillegom werkt samen met de omgeving, 
v0122" vast te stellen. 
         2. Kennis te nemen van bijgevoegde (concept) toolbox ter ondersteuning 
van de uitvoering van het participatiebeleid. 

Samenvatting Voor de gemeente Hillegom staat participatie hoog op de agenda. De afgelopen 
jaren is er gewerkt aan de verbinding met en binnen de samenleving. De 
gemeente staat open voor initiatieven van bewoners en participatie door 
initiatiefnemers als het bijdraagt aan het versterken van de leefomgeving en 
sociale cohesie. ‘Ja, mits’ is het uitgangspunt binnen participatietrajecten waarbij 
participatie geen doel op zich is maar alleen wordt ingezet waar nodig, en op 
maat. 
Al de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren zijn 
geïnventariseerd en geanalyseerd om zo te dienen als basis voor de toekomst; 
een participatiebeleid om de ambities van de gemeente Hillegom verder uit te 
kunnen voeren en om duidelijkheid te bieden aan alle partijen.  
 
Daarnaast is het hebben van een participatiebeleid een verplichting vanuit de 
Omgevingswet. Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet zonder tegenbericht in 
werking. Vanuit deze wet geldt de motiveringsplicht bij het samenstellen van 
een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Dit betekent dat de gemeente Hillegom 
verplicht is om aan te kunnen tonen dat de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan met behulp van participatie tot stand zijn gekomen conform het 
eigen participatiebeleid. 
 
Het participatiebeleid , dat vastgesteld dient te worden door de raad,  is bedoeld 
om handvatten te geven bij participatieprocessen en om vanuit een 
gezamenlijke visie te starten met participatietrajecten. Met het beleid in de hand 
spreken we dezelfde taal, hebben we heldere lichtlijnen voor participatie in 
Hillegom en weten we welke afwegingen we maken voor het inrichten van een 
participatieproces. 
 
Participatie is echter nooit ‘af’. De samenleving verandert, de democratie 
verandert. De raad en de rol van de raad veranderen net als de kijk op 
participatie. Daarom is een belangrijk onderdeel van het participatiebeleid om te 
blijven monitoren en evalueren.  Wat we leren, nemen we mee en geven we een 
plek binnen onze werkwijze. 
 
Het college heeft kennis genomen van de  toolbox welke op een later moment 
wordt vastgesteld. Daarnaast heeft het college besloten een raadsvoorstel voor 
te leggen aan de raad waarin de raad voorgesteld wordt het opgestelde 
participatiebeleid vast te stellen en kennis te nemen van de toolbox. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224268 - 494153 



Onderwerp Besluit en vervolgproces Niet Actief Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake besluit en vervolgproces 
Niet Actief Beveiligde Overwegen Hillegom & Lisse vast te stellen. 

Samenvatting ProRail werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het 
"Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen" (NABO's). Om de veiligheid te 
vergroten moeten deze "onbewaakte" overwegen gesaneerd of samengevoegd 
en actief beveiligd worden door middel van lichten die gaan knipperen, bellen die 
rinkelen en slagbomen die de weg voor het wegverkeer afsluiten als er een trein 
aankomt. De deadline is dat dit in 2023  gerealiseerd moet zijn. Het gaat om de 
twee nabo's in Lisse en Hillegom tussen Halfweg en de Beeklaan. In eerste 
aanleg waren er drie varianten om te onderzoeken zoals beschreven in de 
raadsbrief van juni. Frederikslaan beveiligen/ Lisse beveiligen of een overgang er 
tussenin. Tijdens en na de aangekondigde informatiebijeenkomst voor inwoners, 
belanghebbenden en raadsleden zijn twee varianten  toegevoegd aan het 
onderzoek. Dit betreft een brug over de Leidsevaart en een overgang ten 
noordoosten van de Frederikslaan. Raad, inwoners en belanghebbenden worden 
geïnformeerd over het besluit en het vervolgproces. Besloten wordt om de 
raadsbrief inzake besluit en vervolgproces Niet Actief Beveiligde Overwegen 
Hillegom & Lisse vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


