
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 27 oktober 2020 

 
 

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-20-153282 - 355013 

Onderwerp Statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ondersteuning van het initiatief tot statusaanvraag Nationaal Park 
Hollandse Duinen vast te stellen; 
2. Mandaat te verlenen aan wethouder J. van Rijn om een eventuele 
(publicitaire) steunbetuiging te doen en te ondertekenen; 
3. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder J. 
van Rijn om een eventuele (publicitaire) steunbetuiging te ondertekenen; 
4. Bestaande gemeentelijke projecten ook via Nationaal Park Hollandse Duinen 
over het voetlicht te brengen, en daarmee een rol vervullen die Nationaal Park 
Hollandse Duinen duidt als ‘operationeel partner’; 
5. De bijgevoegde raadsbrief, met als onderwerp ‘aanvraag status Nationaal 
Park Hollandse Duinen’ vast te stellen.  

Samenvatting Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als een van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. Onder leiding van Dunea is het initiatief 
ontstaan om dit verkozen mooiste natuurgebied van Nederland te bekronen met 
een officiële Nationaal Park Status. Sindsdien sloten tientallen partners zich aan, 
waaronder terreinbeheerders, overheden, ondernemers, marketingorganisaties 
en maatschappelijke en culturele organisaties.  
  
Nationaal Park Hollandse Duinen, de brede kuststrook van Hoek van Holland tot 
en met Hillegom, is een prachtig en geliefd gebied. Je vindt er natuurparels van 
internationale allure, verbonden met bijzondere landschappen en zichtbare 
historie (oude akkertjes, Atlantikwall, landgoederen, trekvaarten, oude 
binnensteden). En dat alles midden in het dichtstbevolkte deel van Nederland. 
Voor dit samenhangende geheel van rijke natuur, bijzonder landschap, 
cultuurhistorie en steden en bedrijvigheid wordt voor het einde van het jaar 
2020 een officiële statusaanvraag gedaan tot Nationaal Park bij het ministerie 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de partners is de vraag gesteld om 
de statusaanvraag te ondersteunen. 
  
Besloten wordt om  

 het initiatief statusaanvraag Nationaal Park Hollands Duinen te 
ondersteunen,  

 voor een mogelijke ondertekening mandaat te verlenen aan J. van 
Rijn 

 voor een mogelijke ondertekening een volmacht te verlenen aan J. 
van Rijn  

 bestaande gemeentelijke projecten ook via NPHD onder het voetlicht 
te brengen en  

 om een raadsbrief hierover vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155927 - 358693 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 oktober 2020 

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. 20 oktober 2020 vast te stellen.  



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153991 - 354716 

Onderwerp Verzoek inzet vliegende brigade 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Voor de beoogde ontwikkellocatie “Torbeckelaan 40 en Van Duyn van 
Maasdamlaan 5” een aanvraag voor een projectmanager  van de provinciale 
‘Vliegende Brigade’ in te dienen. 
  
  

Samenvatting In Zuid-Holland neemt de vraag naar woningen toe. Er zijn veel plannen om die 
woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter vanwege de 
complexiteit van projecten. De provincie Zuid-Holland heeft sinds enkele jaren 
een zogenaamde ‘Vliegende Brigade’ opgericht. De Vliegende Brigade wil 
gemeenten helpen bij het versnellen van binnenstedelijke woningbouwprojecten. 
De gemeente kan een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor extra 
ondersteuning in de vorm van een ervaren projectmanager of andere expertise. 
Gebleken is dat de ontwikkellocatie “Torbeckelaan 40 en Van Duyn van 
Maasdamlaan 5 voldoet aan de voorwaarden van de provincie. Besloten wordt 
om een aanvraag voor een projectmanager voor deze ontwikkeling in te dienen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153196 - 353052 

Onderwerp svz Integrale Toegang 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief stand van zaken Integrale Toegang vast te stellen.  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
stand van zaken Integrale Toegang. In de commissie van 5 maart jl. is de 
raad met een presentatie bijgepraat over de Integrale Toegang ontwikkelingen. 
Hierna is de raad in juni via een raadsbrief geïnformeerd. Met deze brief 
willen wij de raad weer bijpraten over de laatste stand van zaken van de 
ontwikkelingen bij het organiseren van de Integrale Toegang. De ontwikkelingen 
tot het vormen van een Integrale Toegang zijn inmiddels een flink aantal 
stappen verder. We hebben onder andere gesproken met de organisaties die een 
rol gaan spelen in de Integrale Toegang, over de rechtsvorm en oprichting 
daarvan. Deze betrokken partijen zijn bereid gezamenlijk een Stichting te 
vormen en de gemeente maakt afspraken met de partijen over de 
uitvoeringsafspraken. Dit wordt in deze brief verder uitgelegd.  
Deze brief wordt nader toegelicht aan de raad tijdens de informatieve avond op 
10 november 2020.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150241 - 346966 

Onderwerp Bijdrage sfeerverlichting centrum Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een eenmalige subsidie te verstrekken van €45.370,- ten behoeve van de 
aanschaf van de sfeerverlichting in de Hoofdstraat, aan het Koopcentrum 
Hillegom, voor het centrum van Hillegom, op basis van de 
algemene subsidieverordening Hillegom 2017; 
 
De raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Ten behoeve van de eenmalige subsidie voor de aanschaf van de 
sfeerverlichting, een bedrag van €45.370,- beschikbaar te stellen, ten laste van 



de Algemene reserve; 
2. Begrotingswijziging A11 vast te stellen. 
 
 
 
 
  

Samenvatting De doelstelling, gesteld in de Centrumvisie Hillegom 2015, om het centrum van 
Hillegom een aantrekkelijke, warme uitstraling te geven, is behaald nu 
de werkzaamheden in de Hoofdstraat gereed zijn. Sinds 2016 is de gemeente 
Hillegom aan de slag gegaan om de buitenruimte aan te passen. Nu dit op zijn 
eind is gekomen had de gemeente Hillegom graag een openingsfeestje in 
samenwerking met de ondernemers willen organiseren. Helaas is dit niet 
mogelijk door COVID-19. Desondanks wil de gemeente Hillegom graag de 
ondernemers letterlijk en figuurlijk door deze donkere tijden helpen. Dit door 
middel van het verstrekken van een eenmalige subsidie van €45.370,- aan 
Koopcentrum Hillegom voor de aanschaf voor nieuwe sfeerverlichting in de 
Hoofdstraat. Besloten wordt om aan de raad te vragen om een 
begrotingswijziging vast te stellen, ten laste van de algemene reserve, zodat het 
college een eenmalige subsidie van €45.370,- ten behoeve van de aanschaf van 
de sfeerverlichting in de Hoofdstraat kan verstrekken. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152890 - 352581 

Onderwerp Collegevoorstel Wijziging GR RDOG HM 2020 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin wordt 
voorgesteld: 
 
1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden vast te stellen, conform de wijzigingen als 
weergegeven in bijlage 1. 
2. Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden vast te stellen conform bijlage 2 van dit voorstel, onder 
voorwaarde van vaststelling van de wijziging genoemd onder besluitpunt 1 door 
de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
  

Samenvatting De gemeente Hillegom neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De 
RDOG HM voert voor 
de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van 
gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moet 
geactualiseerd worden om weer volledig aan te sluiten op wetgeving en 
tussentijds toegevoegde taken. Om die reden vraagt het college aan de 
gemeenteraad de eerste actualisatieslag te maken door van de huidige 
gemengde GR een collegeregeling te maken. De verdere inhoudelijke wijzigingen 
worden daarna aan het college voorgelegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


