
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 27 september 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-22-268810 - 574404 

Onderwerp Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II 

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 de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt 
met de begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek. 
2. De begrotingswijziging Hillegom R13 vast te stellen. 
  

Samenvatting  
De halfjaarcijfers 2022 van de ISD Bollenstreek zijn de reden om de begroting 
ISD Bollenstreek 2022 aan te passen. Een deel van de begrotingswijziging heeft 
te maken met nieuwe taken. Dit zijn de energietoeslag en het leefgeld voor 
Oekraïners. Voor deze taken ontvangt de gemeente nog geld van het Rijk. 
Daarmee kosten deze regelingen de gemeente geen extra geld. Ook is er een 
stijging van de loonkostensubsidie. Hiervoor ontvangt de gemeente ook geld van 
het Rijk. Dit wordt bij de jaarrekening verwerkt. 
 
Het Rijk heeft het verwachte BUIG budget naar beneden bijgesteld. Dit valt 
buiten de begroting van de ISD Bollenstreek. We verwerken dit nadeel in deze 
begrotingswijziging. Ondanks deze verlaging dekt het BUIG budget nog steeds 
de kosten van de bijstandsuitkeringen. 
 
Het college heeft kennis genomen van de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 
2022-II. Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om als 
zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de 
begrotingswijziging 2022-II. En ook de begrotingswijziging Hillegom R13 vast te 
stellen. Op 13 december 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van de ISD 
Bollenstreek over de begrotingswijziging. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-264546 - 566476 

Onderwerp Aanpassing beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerp van de wijziging van de beleidsregel “Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 
Duin- en Bollenstreek” vast te stellen. 

2. Het ontwerp van de beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden 
logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek” gedurende 6 weken ter inzage te leggen met de 
mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen.  

3. De raadsbrief over de wijziging van de beleidsregel 
"Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vast te stellen. 

Samenvatting In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de 
beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vastgesteld. Een beleidsregel is een 
document gemaakt door een bestuursorgaan met hierin richtlijnen (regels) over 
een bepaald onderwerp. Nu wordt het voorstel gedaan tot een wijziging van 



deze beleidsregel. De wijziging ziet op het aanpassen van de kaartbijlage van de 
beleidsregel. Met deze aanpassing willen we in meer gebieden mogelijkheden 
creëren om logiesgewijze huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Het 
doel is om zo een bijdrage te leveren aan het tekort aan logiesplaatsen voor 
arbeidsmigranten in de regio. De aanpassing ziet specifiek op delen van 
bedrijventerreinen, waar huisvesting tot op heden niet mogelijk was. 
 
Besloten wordt om het ontwerp van de wijziging van de beleidsregel “Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek” vast te stellen. Daarnaast wordt besloten om het ontwerp van de 
beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” gedurende 6 weken ter inzage te 
leggen met de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen. Tevens 
wordt besloten om de raadsbrief over de wijziging van de beleidsregel 
"Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-266286 - 569572 

Onderwerp Aanvraag Hangkous dhr. A. Frederiks 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Hillegomse Hangkous toe te kennen aan de heer A. Frederiks uit Hillegom; 
op basis van zijn jarenlange belangeloze inzet voor onze gemeenschap. 
 
De Hillegomse Hangkous is op maandag 19 september 2022 uitgereikt aan de 
heer A. Frederiks door burgemeester Van Erk. 
  

Samenvatting De heer A. Frederiks uit Hillegom is voorgedragen voor een gemeentelijke 
onderscheiding: de Hillegomse Hangkous. De voordracht is gebaseerd op de 
jarenlange, belangeloze, vrijwillige inzet van de heer Frederiks voor 
verschillende maatschappelijke verenigingen en organisaties en wordt 
ondersteund door vertegenwoordigers van deze verenigingen en organisaties. 
Het college heeft besloten de gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan 
de heer A. Frederiks.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250646 - 580826 

Onderwerp Reactie op principeverzoek '1e Loosterweg, tussen 27 en 31' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de reactie op het principeverzoek '1e Loosterweg, tussen 
27-31' 
2. De bijgevoegde raadsbrief, inzake 'reactie op principeverzoek 1e Loosterweg, 
tussen 27-31', vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft een principeverzoek in behandeling over het bouwen van een 
greenportwoning op een perceel gelegen aan de 1e Loosterweg, tussen 
nummers 27 en 31. Zoals afgesproken is dit principeverzoek voor wensen en 
bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad, in de commissie- en 
raadsvergadering van juni jl. De gemeenteraad heeft ten aanzien van dit 
principeverzoek wensen en bedenkingen meegegeven aan het college. Het 
college heeft deze wensen en bedenkingen meegenomen in de reactie op het 
principeverzoek. 
Besloten wordt om in te stemmen met de reactie op het principeverzoek '1e 
Loosterweg, tussen 27 en 31' en om de raad met een raadsbrief hierover te 
informeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250646 - 581113 

Onderwerp Reactie op principeverzoek 'Van den Endelaan, achter 47-71' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de reactie op het principeverzoek 'Van den Endelaan, 
achter 47-71' 
2. De bijgevoegde raadsbrief, inzake 'reactie op principeverzoek Van den 
Endelaan, achter 47-71', vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft een principeverzoek in behandeling over het bouwen van een 
aantal greenportwoningen op een perceel gelegen achter Van den Endelaan, 
nummers 47 t/m 71. Zoals afgesproken is dit principeverzoek voor wensen en 
bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad, in de commissie- en 
raadsvergadering van juni jl. De gemeenteraad heeft ten aanzien van dit 
principeverzoek wensen en bedenkingen meegegeven aan het college. Het 
college heeft deze wensen en bedenkingen meegenomen in de reactie op het 
principeverzoek. 
Besloten wordt in te stemmen met de reactie op het principeverzoek 'Van den 
Endelaan, achter 47-71' en de raadsbrief vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259553 - 581092 

Onderwerp Programmabegroting 2023-2026 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen; 
2. De programma-indeling in de Programmabegroting 2023-2026 niet te 

wijzigen; 
3. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse 

uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2023 en de hieraan meerjarig 
verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen; 

4. Het begrotingsoverschot onder te brengen in de post Onvoorzien; 
5. Kennis te nemen van de jaarschijven 2024-2026; 
6. Begrotingswijziging nummer R01 van 2023 vast te stellen. 

Samenvatting Het raadsvoorstel, dat op donderdag 3 november 2022, wordt behandeld in de 
gemeenteraad, geeft de ontwikkeling van het geraamde begrotingssaldo 2023. 
Door vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026 mandateert de raad 
het college de geformuleerde beleidsuitgangspunten uit te voeren en mandateert 
het college voor de genoemde budgetten in de begroting 2023. Daarnaast is er 
een financieel doorkijk in de jaarschijven 2024-2026 waar de raad kennis van 
neemt. Het college stelt voor de programma indeling van de begroting niet te 
wijzigen, wel is het programma Vitaliteit aangepast aan de Maatschappelijke 
agenda (Mag) en is de naam programma 1 gewijzigd in Samenleven. Door de 
investeringen te noemen in het voorstel, worden de kapitaallasten geaccordeerd. 
De Programmabegroting 2023 heeft een overschot van € 152.000. Voorgesteld 
wordt om het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien, dit wordt in 
de bijgevoegde begrotingswijziging vastgesteld.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-270099 - 576187 

Onderwerp College werkprogramma Hillegom 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het uitvoeringsprogramma Hillegom 2022-2026 Met trots vooruit! vast te 
stellen.  

Samenvatting Het coalitieakkoord Met trots vooruit! 2022-2026 is uitgewerkt in een college 
uitvoeringsprogramma. In dit programma is opgenomen wat het college de 
komende vier jaar gaat doen om de doelen te behalen die bijdragen aan de visie 
van het college en de raad. In het uitvoeringsprogramma is een koppeling 
gemaakt met de begroting 2023-2026 door middel van een verwijzing naar de 
begrotingsparagraaf. Niet elke actie is een nieuw initiatie. Er lopen al heel veel 
zaken goed en juist deze taken zetten we voort. 
 
Op 12 mei 2022 heeft de raad het coalitieakkoord Met trots vooruit! 2022-2026 
unaniem vastgesteld en bekrachtigd. De raad heeft daarbij nog enkele 
aandachtpunten toegevoegd aan het akkoord. Ook deze punten zijn opgenomen 
in het uitvoeringsprogramma en de begroting 2023-2026. Het college heeft 
besloten om het uitvoeringsprogramma Hillegom 2022-2026 Met trots 
vooruit! vast te stellen. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-272461 - 580198 

Onderwerp Governance uitvoeringsagenda economische agenda 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 van Bureau Buiten, versie 1.3. 
2. In te stemmen met de door Bureau Buiten voorgestelde nieuwe 
organisatiestructuur voor een stichting Economic Board. 
  

Samenvatting Het door Bureau Buiten opgestelde advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 beschrijft de doelen die door de vijf 
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek zijn gesteld voor de regionale opgaven 
en vraagstukken. Dit Uitvoeringsprogramma 2023-2026 richt zich inhoudelijk 
op: 1. De topprioriteiten ‘actualisatie Greenport en gezamenlijke keuzes 
hernieuwbare energiebronnen’, ‘Ontwikkelen van een Regiobrand’ en ‘Verbinden 
kennisintensieve sectoren’ uit de uitvoeringsagenda van de 5 gemeenten; 2. De 
drie onderscheidende economische pijlers van de regio: Greenport, 
Kennisintensieve economie en Toerisme; 3. Opgaven waar een triple helix 
organisatie, gericht op innovatie, van grote meerwaarde is.  
 
Het college heeft besloten om kennis te nemen van het advies 
Uitvoeringsprogramma en Organisatie economie Duin- en Bollenstreek 2023-
2026 van Bureau Buiten, versie 1.3. en in te stemmen met de door Bureau 
Buiten voorgestelde nieuwe organisatiestructuur voor een stichting Economic 
Board. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271046 - 577734 

Onderwerp Aanvullend krediet voor de aanleg van de rotonde IKC 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. Voor de aanleg van de rotonde IKC een aanvullend krediet van € 615.000,- 
beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken door dit ten laste te brengen van 
de algemene reserve, ten gunste van de reserve kapitaallasten nieuwe 
investeringen. 
2. Het eerder goedgekeurde bedrag van € 289.000,- te dekken door dit te laste 
te brengen van de algemene reserve, ten gunste van de reserve kapitaallasten 
nieuwe investeringen. 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging nr 15. vast te stellen, waarmee aanvullend 
krediet beschikbaar komt voor de aanleg van de rotonde IKC. 

Samenvatting Op 21 september 2021 heeft het college de inrichting van de rotonde 
Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan vastgesteld. Nu het plan is uitgewerkt om 
het werk aan te besteden vragen we de raad de benodigde financiële middelen 
hiervoor. 
 
Het college heeft besloten aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin 
de raad voorgesteld wordt om voor de aanleg van de rotonde 
Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan een aanvullende krediet van € 615.000,- 
beschikbaar te stellen en bijgevoegde begrotingswijziging nr. 15 vast te stellen, 
waarmee het krediet beschikbaar komt voor de aanleg van de rotonde 
Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271310 - 578198 

Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2022; 
2. Het Normenkader 2022 (bijlage 3 in de 2e Bestuursrapportage) vast 

te stellen en ter kennisgeving aan de raad te sturen; 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin 

wordt voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2022; 
2. Kennis te nemen van het Normenkader 2022 (bijlage 3 in de 
rapportage); 
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2e 
Bestuursrapportage 2022; 
4. Het positieve saldo van de 2e Bestuursrapportage 2022 van € 
3.900.839 ten gunste te brengen van de begrotingspost Onvoorzien; 
5. De investeringen, genoemd in bijlage 2, te verhogen c.q. te 
wijzigen met genoemde bedragen; 
6. Begrotingswijziging nummer R14 2e Bestuursrapportage 2022 vast 
te stellen.  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 
financiële afwijkingen van het tweede deel van het jaar en heeft besloten het 
Normenkader 2022 vast te stellen en ter kennisgeving aan de raad te sturen. 
Tevens is besloten een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen, waarin de raad 
wordt voorgesteld de de financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in 
de 2e Bestuursrapportage 2022 en het positieve saldo van € 3.900.839 ten 
gunste te brengen van de begrotingspost Onvoorzien, ook gelet op de huidige 
sterke inflatie en nog te verwachte uitgaven. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247755 - 578041 

Onderwerp Afstemmingsverordening PW, IOAW/IOAZ 

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 raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt 
om: 
1. De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 
2022 vast te stellen. 

Samenvatting In de afstemmingsverordening wordt beschreven wat de consequenties zijn van 
het niet nakomen van verplichtingen door mensen die een uitkering ontvangen 
op grond van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ). Er zijn twee redenen waarom de afstemmingsverordening 
aanpassing nodig heeft: een nieuw artikel in de participatiewet en rechtspraak 
t.a.v. de participatiewet. Op 1 januari 2022 is er een nieuw artikel aan de 
Participatiewet toegevoegd, artikel 56a, dat zorgt voor het beheer van financiën 
van inburgeringsplichtigen. Dit artikel moet gehandhaafd kunnen worden, 
daarom is een nieuw artikel toegevoegd aan de verordening. Daarnaast is op 
grond van jurisprudentie differentiatie van geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
niet meer toegestaan.  De verordening is op die punten gewijzigd. Ook is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt de afstemmingsverordening te evalueren, maar 
daar zijn geen voorgestelde aanpassingen uit voortgekomen.  
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om de 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2022 
vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-263074 - 563809 

Onderwerp (H) Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 

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 
voorgesteld wordt als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten 
weten dat de raad instemt met het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 
maar hierbij de volgende kanttekeningen te plaatsen over:  

 de financiële impact, 
 economie, 
 groen en blauw, 
 de relatie/dwarsverbanden met de uitvoeringsagenda Duin- en 

Bollenstreek en de  
 regionale samenwerking en het Hillegomse coalitieakkoord “Met trots 



vooruit” 

volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft in overleg met haar Algemeen 
en Dagelijks Bestuur en de colleges van burgemeesters en wethouders van 
dertien gemeenten een werkprogramma "Holland Rijnland 2022-2026" 
opgesteld. De Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en 
de Regionale Energiestrategie zijn de basis voor dat werkprogramma geweest. 
Het werkprogramma introduceert onder andere een gebiedsgerichte aanpak. 
Daarnaast wordt de samenwerking voortgezet op uitvoeringstaken als de 
regiotaxi, de urgentiecommissie Woonruimteverdeling én het Regionaal Bureau 
Leerrecht. Verder blijven de gemeenten gezamenlijk optrekken bij het 
formuleren van een kantoren- en bedrijventerreinenstrategie en de 
woonagenda. Ook voert Holland Rijnland verkenningen uit op het terrein van 
transport over water en mobiliteitshubs. 
  
De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op dit werkprogramma. 
Besluitvorming over het werkprogramma vindt plaats in de vergadering van het 
algemeen bestuur van Holland Rijnland op 21 december 2022. Het college van 
Hillegom heeft besloten de raad voor te stellen, om in te stemmen met het 
werkprogramma 2022-2026 van Holland Rijnland met als kanttekening extra 
aandacht te vragen voor de financiële situatie, de relatie en dwarsverbanden 
met de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


