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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-21-164643 - 386043 

Onderwerp Raadsbrief inzake Schiphol-update januari 2021 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen en ter informatie aan de gemeenteraad aan te 
bieden.  

Samenvatting Met bijgevoegde memo informeren wij de raad over de belangrijkste 
ontwikkelingen in het Schipholdossier. Het college besluit de raadsbrief vast te 
stellen en aan de raad aan te bieden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165293 - 388300 

Onderwerp Bestuurlijke inbreng participatie Regionale Energiestrategie 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde notitie "Bestuurlijk inbreng participatie Regionale 
Energiestrategie" vast te stellen; 

2. De notitie "Bestuurlijke inbreng participatie Regionale 
Energiestrategie" voor 27 januari 2021 aan Holland Rijnland toe te 
zenden;  

Samenvatting In oktober 2020 is gestart met het lokale participatietraject inzake de regionale 
energiestrategie (RES 1.0), lokale energiestrategie en transitievisie warmte. 
Holland Rijnland heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om hun 
participatieopbrengst inzake de RES 1.0 uiterlijk 27 januari 2021 aan te leveren. 
Het gaat hierbij uitsluitend om inbreng die raakt aan de regio en de RES 1.0. 
Bijgesloten notitie vertaald de opbrengst van het participatieproces in een 
negental punten en vraagt Holland Rijnland deze mee te nemen in de 
totstandkoming van de RES 1.0 (deadline 1 juli 2021).  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-131112 - 386652 

Onderwerp Agenderingsvoorstel Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek. 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'Strategische Agenda Ruimte Duin- 
en Bollenstreek'. 

Samenvatting De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken gezamenlijk aan een 
Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek als input voor de Strategische 
Omgevingsagenda Holland Rijnland en het afwegingskader Ruimte. De 
gemeenteraad wordt gevraagd om hierover haar wensen en bedenkingen in te 
dienen, eind januari wordt er een informatieve webinar georganiseerd voor de 



vijf gemeenteraden tegelijkertijd. Daarna vindt (indien gewenste) in de 
onafhankelijke gemeenteraden de discussie plaats over wensen en bedenkingen 
op de Placemat en de Agenda. 
 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Strategische Agenda Ruimte Duin- 
en Bollenstreek' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163972 - 387728 

Onderwerp Raadsvoorstel tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

a. Geen inspraak te verlenen bij de voorbereiding van de 
Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband 
met coronamaatregelen Hillegom; 

b. De “Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in 
verband met coronamaatregelen Hillegom”   als volgt vast te 
stellen: 

 
  

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers 
voorlopig ook wanneer zij weer open mogen slechts met een beperkte 
bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar een beperkt aantal 
gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen.  
 
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen 
ontvangen, is een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van 
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op 
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund 
is betreft. Dit stelsel is vastgelegd in een tijdelijke beleidsregel, welke wordt 
vastgesteld voor de periode vanaf de dag na bekendmaking tot en met  negentig 
dagen na intrekking of vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 
Daarnaast vindt verankering plaats via een tijdelijke verordening. Dit 
collegevoorstel richt zich op het raadsvoorstel tot vaststelling van deze 
verordening.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164919 - 387089 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 januari 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 januari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163746 - 382996 

Onderwerp Raadsbrief 'stand van zaken en uitstel decentralisatie Maatschappelijke Zorg' 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief ‘Stand van zaken en uitstel decentralisatie Maatschappelijke Zorg’ 
vast te stellen.  
  

Samenvatting   



Het afgelopen jaar hebben we ons volop voorbereid op de decentralisatie van de 
Maatschappelijke Zorg die op 1 januari 2022 plaats zou vinden. Tijdens een 
gemeenteraadsavond in oktober 2020 is aangekondigd dat de gemeenteraad in 
januari 2021 een besluit zou moeten nemen, zodat de inkoop van Beschermd 
Wonen gestart kon worden. Onlangs is gebleken dat het verdeelmodel van het 
Rijk later beschikbaar is dan gepland. Dit betekent dat de decentralisatie van 
taken per 1 januari 2022 niet meer haalbaar is. Naar verwachting komt er in het 
eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid over het verdeelmodel Beschermd 
Wonen. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
Door dit nieuwe tijdpad van de Rijksoverheid is er onvoldoende tijd om de 
gemeenteraad een besluit te laten nemen over de financiële kaders en de 
inkooptrajecten zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Daarom is binnen de regio 
Holland Rijnland besloten de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg met 
een jaar uit te stellen tot 1 januari 2023. 
 
Met deze raadsbrief en de bijlage Infographic ‘Doordecentralisatie 
Maatschappelijke Zorg’ willen we de raad over dit uitstel informeren.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160841 - 385001 

Onderwerp Opsporingsvergunningen aardwarmte Katwijk en Oude Rijn 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen, die de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland; 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie van de RES Holland 
Rijnland op de twee concept adviezen; 

3. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeenten in de Duin- 
en Bollenstreek, op deze twee concept adviezen; 

4. 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 (mede) ondertekenen van de 
gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in navolging op de 
aanvragen Leiden2, Leiden3 en Rijnland twee aanvragen voor 
opsporingsvergunningen aardwarmte in onze regio ontvangen. EZK neemt de 
twee aanvragen in behandeling en beoordeelt die op grond van de Mijnbouwwet. 
Conform de Mijnbouwwet worden de aanvragen ter advisering voorgelegd aan 
onder andere de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft de 
betreffende gemeenten verzocht om vóór 8 februari 2021 te reageren op haar 
conceptadviezen. Om de reacties kracht bij te zetten is vanuit de Duin- en 
Bollenstreek bijgaande gezamenlijke reactie opgesteld. 
 
In de gezamenlijke reactie laten de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 
weten dat zij positief staan tegenover initiatieven voor het opsporen en winnen 
van aardwarmte en dat zij de conceptadviezen van de provincie Zuid-Holland 
onderschrijven. Daarnaast herhalen zij hun voorkeur voor opsporingsaanvraag 
‘Rijnland’. Tot slot vragen zij om de aanvraag af te stemmen met andere 
initiatieven. 
 
Het college besluit om:  

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen, die de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland; 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie van de RES Holland 
Rijnland op de twee concept adviezen; 

3. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeenten in de Duin- 
en Bollenstreek, op deze twee concept adviezen; 

4. 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 (mede) ondertekenen van de 
gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-080453 - 373732 



Onderwerp Omgevingsvisie - Actualisatie '20 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het ontwerp Omgevingsvisie - Actualisatie 2020 vast te stellen, waarin de 
volgende nieuwe beleidswijzigingen staan: 
 
A. Mogelijkheden voor duurzame opwek in het deelgebied Hollandse Weides  
B. Mogelijkheden voor Greenportwoningen 
 
2. de gemeenteraad te informeren over de veranderingen tijdens de 
halfjaarlijkse projectpresentatie en via bijgaande raadsbrief; 
3. het ontwerp gedurende zes weken voor zienswijzen ter visie te leggen. 

Samenvatting In de omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen de toekomst van de 
gemeente Hillegom om te komen tot een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving zoals we die met elkaar willen hebben. In 2018 is de 
Omgevingsvisie vastgesteld, in 2019 is de Omgevingsvisie geactualiseerd, deze 
actualisatie is gebaseerd op die versie. De volgende onderdelen worden 
opgenomen, het woonprogramma, de intergemeentelijke structuurvisie 
Greenport, inclusief de mogelijkheden voor Greenport-woningen, het 
gezondheidsbeleid Healthy Hillegom, veranderingen vanuit de omgevingswet op 
milieu, water, bodem en ondergrond (3d-ordening) en kostenverhaal, 
mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in Hollandse Weides, 
tekstuele wijzigingen en foto's. 
 
Besloten wordt het ontwerp Omgevingsvisie - Actualisatie 2020 vast te stellen, 
deze zes weken voor zienswijzen ter visie te leggen en de gemeenteraad 
middels de halfjaarlijkse projectpresentatie en raadsbrief te informeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163972 - 383658 

Onderwerp Beleidsregel tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 Door het college geen inspraak te verlenen op beleidsregel 
“Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen”; 

 Door de burgemeester geen inspraak te verlenen op beleidsregel 
“Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen”; 

 De beleidsregel “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband 
met coronamaatregelen” door het college vast te stellen, vanaf de 
dag na bekendmaking tot en met  negentig dagen na intrekking of 
het zonder opvolging van rechtswege aflopen van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19 . 

 De beleidsregel “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband 
met coronamaatregelen” door de burgemeester vast te stellen, vanaf 
de dag na bekendmaking tot en met  negentig dagen na intrekking 
of het zonder opvolging van rechtswege aflopen van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19. 

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers 
voorlopig ook wanneer zij weer open mogen slechts met een beperkte 
bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar een beperkt aantal 
gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen.  
 
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen 
ontvangen, is een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van 
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op 
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund 
is betreft. Dit stelsel is vastgelegd in een tijdelijke beleidsregel, welke wordt 
vastgesteld voor de periode vanaf de dag na bekendmaking tot en met  negentig 
dagen na intrekking of vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 In 
deze periode wordt gewerkt aan een aanpassing van het juridisch kader voor de 
verdere periode dat de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID 19’ van kracht is. 
Deze aanpassing vraagt uitvoeriger (raads)besluitvorming dan deze beleidsregel. 
Om te voorkomen dat regelgeving tot het moment van deze 
(raads)besluitvorming ‘knelt’, is deze beleidsregel opgesteld. Echter, ook na een 
meer robuustere verankering zal de beleidsregel noodzakelijk blijven om te 
kunnen voorzien in situaties die alleen op langere termijn steviger in regelgeving 
verankerd kunnen worden.   
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-17-028445 - 385422 

Onderwerp raadsbrief aanbieding publicatie 'Structuuropgaven Duin- en Bollenstreek' door 
Blaauwberg 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake publicatie 'Structuuropgaven Duin- en 
Bollenstreek' vast te stellen. 
  

Samenvatting Het college informeert de gemeenteraad over een publicatie van Blaauwberg. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164272 - 384766 

Onderwerp Agenderingsvoorstel raadscommissie 18 februari 2021 - presentatie visie 
verblijfsrecreatie 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Visie Verblijfsrecreatie’ vast te 
stellen. 

Samenvatting In februari informeren we de raadscommissie middels een presentatie over het 
project visie verblijfsrecreatie en de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de 
inventarisatie- en analysefase. Daarnaast halen we reacties van hen op naar 
aanleiding van de presentatie en zoomen we in op punten die 
raadscommissieleden van belang vinden in het proces. Deze zullen we 
meenemen in de volgende fase waarin we de eerste denkrichtingen voor de visie 
verblijfrecreatie zullen opstellen.  
 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Presentatie Visie Verblijfsrecreatie' 
vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164136 - 384219 

Onderwerp Aanwijzing en mandatering toezichthouder kinderopvang ihkv tijdelijke 
maatregelen bestrijding covid 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De directeur publieke gezondheidszorg van de GGD (DPG), met 
terugwerkende kracht tot 9 januari 2021, aan te wijzen als toezichthouder zoals 
bedoeld in artikel 1.61 van de Wet Kinderopvang, welke omvat het toezicht op 
de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid 
gestelde regels in de kinderopvang artikel 58r lid 5 Wet publieke gezondheid. 
2. De DPG toestemming te verlenen om één of meerdere GGD-medewerkers te 
machtigen om namens hem als toezichthouder op te treden. 
3. De burgemeester (onder)mandaat te laten verlenen aan de DPG, met 
terugwerkende kracht tot 9 januari 2021, om bevelen te geven op grond van 
artikel 58n Wet publieke gezondheid.  

Samenvatting De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). In hoofdstuk Va van de Wpg staan onder andere 
maatregelen die genomen moeten worden ter bestrijding van de epidemie. 
Maatregelen in de kinderopvang zijn daar onderdeel van. In het nieuwe artikel 
58r Wpg, geldend vanaf 9 januari 2021, zijn voor toezicht en handhaving op de 
maatregelen de relevante artikelen uit de we kinderopvang van toepassing 
verklaard, o.a. artikel 1.61 Wet Kinderopvang (Wko). Artikel 1.61 Wko regelt dat 
de DPG toezicht houdt op de maatregelen rondom kindcentra. Daarmee lijkt het 
geregeld te zijn dat de DPG van de GGD toezicht houdt op de maatregelen uit de 
Wpg bij kindcentra, maar in de tekst of Memorie van Toelichting van de Twm is 
niet expliciet opgenomen dat de DPG ook krachtens artikel 1.61 Wko bevoegd is 
om toe te zien op maatregelen uit de WPG. Daarom regelen we dat in dit 
collegebesluit.  
Daarnaast mandateren we de bevoegdheid tot bevel aan de DPG. Het is mogelijk 



dat onze gemeente of GGD bekend wordt met een situatie waarbij direct 
ingrijpen nodig is om verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Artikel 58n Wpg 
geeft de burgemeester de bevoegdheid om dan in te grijpen door middel van 
een bevel. De burgemeester kan daartoe ook de toezichthouder mandateren, 
zodat deze ook direct kan ingrijpen wanneer de GGD dergelijke situatie 
aantreft.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


