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Zaak / doc nr  Z-20-108899 - 271971 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Er is gebleken dat er een administratieve fout is gemaakt in het collegevoorstel 

burgemeester en wethouders  ‘Verbetering bereikbaarheid station Hillegom’. Er was besloten de zinsnede te 

besluit  verwijderen over een onderzoek naar zinvolheid over het verplaatsen van het 
  station. Dit betrof een interne brainstorming. De wijziging is correct doorgevoerd 
  in de raadsbrief. Het is echter verzuimd het door te voeren onder het kopje 

  argumenten in het collegevoorstel. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-108899 - 270457 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 januari 2020 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 januari 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-108012 - 268963 

 
 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke raadsvragen inzake politiecapaciteit 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de beschikbare 

burgemeester en wethouders 
 

 

politiecapaciteit van de VVD vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Door mevrouw L.M.J. Pijnacker van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over 
  de beschikbare politiecapaciteit binnen de drie teams in de Bollenstreek. Het 

  college beantwoordt deze vragen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-090122 - 258991 

 
 

Onderwerp  Ontwikkeling Streekomroep Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 
   



Afdeling  TM Communicatie 

Het College van  De bijgevoegde raadsbrief over de ontwikkeling en subsidie van Omroep 

burgemeester en wethouders  Bollenstreek en RTV Katwijk tot Omroep Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting  Gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben bestuurlijk 
  afgesproken de ontwikkeling van Omroep BO en RTV Katwijk tot Omroep Duin- 
  en Bollenstreek te ondersteunen. Dat vraagt extra subsidie voor Omroep BO in 
  2020. De Raadsbrief informeert de Raad over het traject en de subsidie voor 
  2020. Daarnaast wordt ingegaan op de subsidie die nodig is voor 2021 en 
  verder. De voorwaarden die gesteld worden aan de subsidie worden in de 

  raadsbrief ook expliciet gemaakt. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-105636 - 256539 

 
 

Onderwerp  Ter inzage legging Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. de procedure voor het 'Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' te 

burgemeester en wethouders  starten en ter inzage te leggen; 

besluit  2. de 'Inspraaknotitie van de Consultatieversie' vast te stellen. 
  3. dat op grond van artikel 7.17 eerste lid, van de Wet milieubeheer, geen 
  milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat de activiteit niet 
  leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het 
  Besluit milieueffectrapportage. 

  4. de bijgevoegde raadsbrief hierover vast te stellen. 

Samenvatting  Op 1 januari 2021 is de ingangsdatum van de Omgevingswet gepland. 
  Gemeente Hillegom heeft vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
  Omgevingswet toestemming gekregen van de rijksoverheid om (op grond van de 
  Crisis- en herstelwet) gedeeltelijk te werken volgens de Omgevingswet. In 2017 
  heeft de gemeente de Omgevingsvisie voor de hele gemeente vastgesteld. Met 
  dit 'Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' werken we deze visie 
  over het buitengebied nader uit. In dit ‘Omgevingsplan’ (formeel: 
  ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’) maken we gebruik van de ruimere 

  mogelijkheden voor initiatiefnemers. 

  In juni/juli 2019 heeft de consultatieversie van het 'Omgevingsplan Buitengebied 
  en Zanderij' ter visie gelegen. Hierop is een dertigtal reacties binnen gekomen. 
  Hierover zijn verschillende gesprekken gevoerd en het ontwerp Omgevingsplan 

  is hier op aangepast. 

  Besloten wordt om de procedure voor het 'Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied 
  en Zanderij' te starten, deze ter inzage te leggen en de 'Inspraaknotitie van de 
  consultatieversie' vast te stellen en de raad hierover te infomeren met een 

  raadsbrief. Ook wordt besloten dat een vormvrije m.e.r. volstaat. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-073893 - 266959 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief Herindeling wijken en Buurten Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de herindeling van wijken en buurten vast 

burgemeester en wethouders 
 

 

te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De politieke wens in gemeente Hillegom is meer inzicht in de effectiviteit van het 
  beleid te krijgen, bij voorkeur op wijkniveau. Met de huidige indeling is dit niet 
  mogelijk. De huidige indeling voldeed niet aan de richtlijnen van CBS, waardoor 
  informatie niet representatief was. Een nieuwe indeling is op 19 april 2019 
  vastgesteld door het college. Middels dit collegevoorstel wil het college de 

  gemeenteraad hierover informeren. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 
   



 

 

Zaak / doc nr  Z-20-109925 - 266354 

Onderwerp  Raadsbrief voortgang decentralisatie maatschappelijke zorg 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. Bijgevoegde raadsbrief inzake "Informeren standpunt PHO Maatschappij 18 

burgemeester en wethouders 
 

 

december 2019" vast te stellen en hiermee de raad te informeren 
besluit 

 
  

Samenvatting  In het PHO Maatschappij van 18 december 2019 is het standpunt ingenomen 
  om, naar landelijk advies van het expertiseteam, het moment van 
  decentraliseren van maatschappelijke zorg te verplaatsen van januari 2021 naar 
  januari 2022. Dit is een jaar later dan tot dusverre was beoogd en geeft 
  daardoor meer ruimte voor zorgvuldige afspraken en voorbereiding. Tevens is 
  tijdens het PHO Maatschappij aan de regionale projectgroep meegegeven om te 
  kijken naar de reikwijdte van de decentralisatie. Middels bijgevoegde raadsbrief 

  wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit standpunt. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-106813 - 266333 

 
 

Onderwerp  VTH-Beleidsplan Gemeente Hillegom 2020-2024 en Handhaving 

  uitvoeringsprogramma 2020 (HUP 2020) 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Vergunningen 

Het College van  1. Het "VTH-Beleidsplan Gemeente Hillegom 2020-2024" vast te stellen. 

burgemeester en wethouders  2. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2020" vast te stellen. 

besluit  3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het "VTH-Beleidsplan Gemeente Hillegom 

  2020-2024" en het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2020" vast te stellen. 

Samenvatting  Het college van burgemeester en wethouders is op grond van het besluit 
  omgevingsrecht (Bor) verplicht Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 
  (VTH beleid) vast te stellen. Tevens moeten op grond van het Bor en de 
  Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) op basis van dit beleid jaarlijks 
  uitvoeringsprogramma’s worden vastgesteld. Met dit beleid en de jaarlijkse 
  uitvoeringsprogramma’s wordt de kwaliteit van de VTH uitvoeringstaken voor de 
  periode 2020-2024 geborgd. Daarnaast wordt door middel van het VTH beleid 
  inzicht gegeven in de prioritering en doelen voor de komende beleidsperiode. 
  Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 (HUP 2020) is een uitwerking van 
  het VTH beleid. Dit wordt jaarlijks opgesteld en vastgesteld door het college. Het 
  HUP 2020 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon 
  opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs 

  (BWT’ers). 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-109783 - 266086 

 
 

Onderwerp  Collegevoorstel mandaat zorgmachtiging ihkv de Wvggz 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Mandaat te verlenen aan de directeur van de Regionale Dienst Openbare 

burgemeester en wethouders  Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) ten behoeve van het 

besluit  voorbereiden en besluiten over het al dan niet indienen van de aanvraag van 
  een zorgmachtiging bij de officier van justitie in het kader van de wet verplichte 

  geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 

Samenvatting  De Wet verplichte ggz is per 1 januari 2020 in werking getreden. In het 
  collegebesluit van 1 oktober 2019 staat dat verschillende wettelijke 
  gemeentelijke taken in 2020 voor een jaar worden belegd bij de Regionale 
  Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Een van deze 
  taken is het voorbereiden en aanvragen van een zorgmachtiging bij de officier 
  van justitie. Middels dit collegevoorstel wordt het benodigde mandaat hiervoor 

  geregeld. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



Zaak / doc nr Z-18-066441 - 221056 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "IKC Weerlaan, Hillegom" 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 

burgemeester en wethouders gemeenteraad voorgesteld wordt om: 

besluit 
1. het bestemmingsplan "IKC Weerlaan, Hillegom" met  

 identificatienummer NL.IMRO.0534.bpIKCWeerlaan-VAx1 gewijzigd 
 vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
 ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 

 verzekerd. 

Samenvatting Het college heeft op 11 juni 2019 besloten om de procedure voor het 
 ontwerpbestemmingsplan "IKC Weerlaan, Hillegom" te starten en het 
 ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Het plan voorziet in de bouw van 
 een nieuw schoolgebouw op de locatie Vosselaan/Weerlaan in Hillegom. Deze 
 ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Woongebieden 
 Treslong-Meer en Dorp", vastgesteld op 9 juli 2009. Een herziening van het 
 bestemmingsplan is noodzakelijk om de realisatie van een nieuw 

 schoolgebouw mogelijk te maken. 

 De inzagetermijn voor het ontwerpbestemmingsplan is geëindigd op 23 juli 
 2019. In deze zienswijzeperiode zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er 
 enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de recente 
 ontwikkelingen rondom stikstofdepositie en de PAS (Programma Aanpak 
 Stikstof). Extra berekeningen naar de stikstofdepositie hebben ertoe geleid 
 dat de bestemmingsplanprocedure enige vertraging heeft opgelopen. Uit het 
 onderzoek blijkt dat met de gehanteerde invoergegeven geen sprake is van een 
 relevante toename aan stikstofdepositie ter plaatse van voor stikstof gevoelige 
 Natura 2000-gebieden ten gevolge van de aanleg en het gebruik van het 
 IKC. Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 

 gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 
   


