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Zaak / doc nr Z-21-174131 - 417058 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 april 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 april 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166887 - 411422 

Onderwerp Vaststellen beleidsregel en beleidsvisie laadinfrastructuur Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op grond van de Inspraakverordening Gemeente Hillegom gedurende vier 
weken inspraak te verlenen op de concept-beleidsregels en concept beleidsvisie 
Laadinfrastructuur gemeente Hillegom.   
2. De concept beleidsvisie en concept beleidsregels ter kennis name te zenden 
aan de raad.  
  

Samenvatting In het coalitieakkoord van 2018 is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. 
Hierin is de ambitieuze doelstelling energieneutrale gemeente in 2030 en 
klimaatneutrale gemeente in 2050 vastgesteld. Om die doelstelling te behalen is 
onder meer in de uitvoeringsagenda opgenomen dat vergunningaanvragen voor 
laadpalen of andere duurzame, vergunning plichtige maatregelen versneld 
afgehandeld gaan worden. Deze beleidsregel en beleidsvisie draagt dan ook bij 
aan de duurzaamheidsambities. 
 
Door het faciliteren van voldoende nieuwe laadlocaties wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de doelstellingen voor duurzame mobiliteit. 
Tegelijk met deze beleidsvisie zijn beleidsregels opgesteld, die aangeven welke 
eisen en voorwaarden er gelden bij de realisatie van laadinfrastructuur in de 
gemeente. De beleidsvisie en de beleidsregels voor laadinfrastructuur geven het 
kader waarbinnen de realisatie van laadinfrastructuur in de gemeente kan 
plaatsvinden.   
Het college besluit op grond van de Inspraakverordening Gemeente Hillegom 
gedurende vier weken inspraak te verlenen op de concept-beleidsregels 
Laadinfrastructuur gemeente Hillegom en verzoekt de gemeenteraad inspraak te 
verlenen op de concept-beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Hillegom en 
kennis te nemen van de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur gemeente 
Hillegom. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167644 - 412159 

Onderwerp RES 1.0 Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 



Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor te leggen aan de gemeenteraad, 
met positief advies op de volgende bijbehorende beslispunten  

 de RES 1.0 vast te stellen als uitwerking van eerdere afspraken waarin 
de gemeente deel heeft, waaronder: 
- Het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 waarin de ambitie is 
opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn 
- Het Nationale Klimaatakkoord, met daarin de CO2-reductie 
doelstelling voor 2030 (49% t.o.v. 1990) en 2050 (95% t.o.v. 1990) 

 lokaal invulling te geven aan de RES 1.0 door vertaling in de Lokale 
Energiestrategie en Omgevingsinstrumentarium  

 de RES uit te werken in het lokaal (omgevings-)beleid, in afstemming 
met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

 
2. Het PHO+ Energie als bestuurlijk afstemplatform van de RES Holland Rijnland 
te verzoeken een procesplan RES 2.0 op te stellen dat voorziet in verdere 
concretisering en uitwerking van de RES 1.0 tot RES 2.0 

Samenvatting In de zomer van 2020 hebben de vertegenwoordigende organen van onze 
energieregio (Holland Rijnland) wensen en bedenkingen ingebracht op de 
destijds voorliggende concept RES. Daarnaast is sinds vorige zomer de concept 
RES ter participatie voorgelegd en hebben inwoners en stakeholders hun input 
mee kunnen geven aan het bestuur van onze gemeente. Deze input is het 
afgelopen jaar verwerkt en heeft geleid tot de voorliggende RES 1.0.  
 
Door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) wordt aan 
de 30 energieregio's van Nederland gevraagd om voor 1 juli 2021 de Regionale 
Energiestrategie (RES 1.0) aan te leveren. Dit houdt in dat de deelnemende 
partijen van Holland Rijnland (gemeenten, de provincie en twee Waterschappen) 
de RES 1.0 voor 1 juli ter besluitvorming moeten aanbieden aan hun 
vertegenwoordigende organen.  
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de RES 1.0 en 
hiermee de ambities en doelstellingen voor de verduurzaming van onze 
samenleving richting 2030 en 2050 te onderschrijven. Daarnaast wordt 
gevraagd om op lokaal niveau te inventariseren welke verdere acties er nodig 
zijn om invulling te geven aan de RES 1.0 en deze uiteindelijk te verwerken in 
lokaal (omgevings-)beleid. Als laatste wordt aan de vertegenwoordiging 
gevraagd om het PHO+ Energie als bestuurlijk afstemplatform van de RES 
Holland Rijnland te verzoeken een concreet procesplan RES 2.0 op te stellen dat 
voorziet in de verdere concretisering en uitwerking van de RES 1.0 tot RES 2.0. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172724 - 412843 

Onderwerp Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
De volgende wensen en bedenkingen te uiten over de Regionale Strategie 
Mobiliteit  Holland Rijnland  

1. Prioriteit geven aan structurele oplossingen voor de al heel lang 
bestaande verkeersknelpunten in Hillegom zoals de N208 en de 
N442 (Wilhelminalaan) 

2. De kwaliteit van de leefomgeving maakt dat de urgentie om de 
leefbaarheid ook daadwerkelijk te verbeteren boven aan de agenda 
behoort te staan. 

Samenvatting Holland Rijnland heeft met de inliggende gemeenten een Regionale Strategie 
Mobiliteit (RSM) opgesteld. Deze mobiliteitsstrategie wordt evenals de regionale 
Omgevingsagenda op 30 juni 2021 door het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland vastgesteld. Alle dertien Holland Rijnland gemeenten krijgen de 
mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. Het college besluit om  de 
raad voor te stellen  wensen en bedenkingen te uiten over de regionale Strategie 
Mobiliteit Holland Rijnland. Deze wensen en bedenkingen concentreren zich op 
het structureel oplossen van de al jaren bestaande verkeersknelpunten, 
waardoor onder meer de leefbaarheid in Hillegom verbetert. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-171806 - 410109 

Onderwerp Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020 

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 om: 
1.    Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad 
instemt met de (voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen volgens bijgevoegde 
brief.  

  

Samenvatting Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen wordt de 
(voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van HLTsamen heeft de 
voorlopige jaarrekening 2020 vastgesteld en samen met de ontwerpbegroting 
2022 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden 
kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren 
brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 en zendt daarna de 
vastgestelde jaarrekening aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over 
de (voorlopige) jaarrekening 2020 uit te brengen met positieve strekking. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171034 - 408835 

Onderwerp (H) Zienswijze ontwerpbegroting ODWH 2022 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om; 
1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.  

Samenvatting De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft aan de gemeenteraad van 
Hillegom een reactie gevraag (zienswijze) op de ontwerpbegroting 2022. Het 
college stelt de raad voor om een positieve reactie (zienswijze) te sturen aan de 
ODWH.  
Het college besluit om de raad de concept zienswijze vast te laten stellen waarin 
de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173242 - 414937 

Onderwerp Zienswijze op concept programmabegroting 2022 RDOG HM 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt een zienswijze uit te brengen over de concept 
programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) overeenkomstig 
de bij het raadsvoorstel gevoegde brief. 
  

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. Met het programma RDOG2024 wil de 
RDOG HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data-gedreven laten 
werken. Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere 
ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert. De 
RODG HM heeft een concept programmabegroting 2022 opgesteld. Deze is aan 
de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze daarop 
kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van 
de programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM op 
30 juni 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-173280 - 414560 

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GRKDB 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen 
waarin de raad voorgesteld wordt een positieve 
zienswijze uit te brengen aan het bestuur van de GR 
KDB over de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan 
werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut 
werk en re-integratie. 
 
Conform de tekst van de GR KDB waaraan de gemeente Hillegom 
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regeling, wordt de 
ontwerpbegroting 2022 voor een zienswijze aan de raden van de 
deelnemende gemeenten voorgelegd. Het voorstel aan de raad is om in 
te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 GR KDB. Daarmee geeft de 
gemeenteraad uitvoering aan de begrotingscyclus en worden de 
belangen van de gemeente Hillegom in de gemeenschappelijke regeling 
behartigd. 
 
De totale bijdrage aan de GR KDB 2022 voor Hillegom is € 2.014.283. Dit wordt 
grotendeels gedekt door rijksbijdragen. Er wordt een extra gemeentelijke 
bijdrage gevraagd van € 155.000 voor het programma Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw). De rijksbijdrage ter uitvoering van het 
participatiebudget Wsw neemt af. Door een lagere financiële bijdrage van het 
Rijk treedt er een exploitatietekort op voor de uitvoering Wsw. Dit tekort is 
ondanks maatregelen van de GR KDB niet helemaal op te lossen. De extra 
gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de aankomende kadernota. 
 
Om de raad meer zicht te geven op de resultaten van de GR KDB wordt in de 
zienswijze gevraagd om in de ontwerpbegroting van 2023 prestatie-indicatoren 
op te nemen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172902 - 413545 

Onderwerp Uitvoeringsplan 2021 Arbeidsmarktregio Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Uitvoeringsplan 2021 Arbeidsmarktregio Holland Rijnland vast 
te stellen. 

Samenvatting Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Structuur Uitvoering Werk en 
Inkomen (Wetgeving SUWI) gewijzigd. Hierin staat hoe gemeenten en 
het UWV hun wettelijke taken moeten uitvoeren voor werkgevers en 
werkzoekenden. De wijziging heeft betrekking op het verder 
versterken van de samenwerking tussen gemeenten en het UWV in de 
arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Vanaf 1 januari 2021 zullen de 
Werkgevers servicepunten (WSP’s) van de 35 arbeidsmarktregio’s één 
helder aanspreekpunt inrichten voor werkgevers. Ook zullen de 
colleges van B&W in de arbeidsmarktregio's en het UWV jaarlijks een 
uitvoeringsplan opstellen. Zo biedt elk WSP straks hetzelfde 
basispakket aan diensten aan, zodat werkgevers weten waarvoor zij 
hier terecht kunnen. 
Het college van Burgemeester en Wethouders Hillegom heeft het 
Uitvoeringsplan 2021 arbeidsmarktregio Holland Rijnland vastgesteld. 
Hierin staat hoe invulling wordt gegeven aan de 
werkgeversdienstverlening in relatie tot het begeleiden van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


