
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 29 juni 2021 

 
 

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-21-196142 - 443081 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-194415 - 440069 

Onderwerp Ontwerp openbare ruimte integraal kindcentrum (IKC) Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Wij stellen voor het ontwerp openbare ruimte van het integraal kindcentrum 
(IKC) Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van het integraal kindcentrum 
(IKC) in Hillegom. In dit IKC worden bassischool Meer en Dorp en Wonderland 
Kinderopvang Maasdamlaan gehuisvest. 
De oude huisvesting is verouderd, de mogelijkheden voor een nieuw en 
energieneutraal gebouw zijn onderzocht. Het bestemmingsplan is door de 
gemeente op 16 april 2020 vastgesteld. 
De uitvoeringswerkzaamheden voor de bouw van het IKC zijn gestart en 
naderen het hoogste punt. 
Daarnaast is nu het ontwerp voor de openbare ruimte rondom het IKC 
uitgewerkt. Dit ontwerp, ‘ontwerp openbare ruimte nieuwe situatie’, is als bijlage 
toegevoegd. 
Onderdelen van het ontwerp voor de openbare ruimte rondom het IKC waarbij 
het van belang is deze expliciet te vermelden zijn: 
●    Als gevolg van de introductie van de rotonde (en collegebesluit d.d. 1 juni 
2021) vervalt de aanpak van het kruispunt binnen het project IKC Hillegom. De 
rotonde wordt in een separaat project ontwikkeld. De exacte projectgrens tussen 
het project rotonde en het project IKC Hillegom wordt nog gedetailleerd 
afgestemd. 
●    Het verdwijnen van de camperplekken door de realisatie van het ontwerp 
zoals deze wordt gepresenteerd. 
 
Na vaststelling van het 'ontwerp openbare ruimte IKC Hillegom' door het college 
wordt het plan via de nieuwsbrief IKC Hillegom ter informatie verstuurd aan de 
ouders, omwonenden en overige belangstellenden. Gezien de samenhang met 
het project rotonde wordt deze communicatie onderling afgestemd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 430716 

Onderwerp Raadsbrief verslag meedenksessie Lokale Energiestrategie Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 



Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake ‘Opbrengst meedenksessie Lokale 
Energiestrategie mei 2021’ vast te stellen (bijlage 1). 

Samenvatting In februari informeerden we de raad over de voorlopige uitkomsten van de 
eerste fase van het participatietraject over de energietransitie in onze gemeente. 
In mei informeerden wij over het energiecollege en de meedenksessie over de 
warmtetransitie van april 2021. Op 31 mei organiseerden we een meedenksessie 
over de Lokale Energiestrategie. Met bijgevoegde raadsbrief informeren we de 
raad over de opbrengsten van deze meedenksessie. Het college besluit om de 
raadsbrief inzake ‘Opbrengsten meedenksessie Lokale Energiestrategie mei 
2021’ vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-193949 - 439198 

Onderwerp Kwijtschelding gemeentelijke schulden hersteloperatie kinderopvangtoeslag 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het 'Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen' vast te stellen.  

Samenvatting De Belastingdienst en Toeslagen heeft gemeenten en waterschappen gevraagd 
om openstaande vorderingen kwijt te schelden aan gedupeerden van 
toeslagenaffaire. Het rijk heeft hierbij toegezegd alle kosten die gemeenten 
zullen maken bij het verlenen van de kwijtschelding volledig te vergoeden. Om 
een grondslag te creëren voor deze kwijtschelding hebben de betrokken 
ministeries gewerkt aan de 'Verzamelwet hersteloperatie toeslagen'. De beoogde 
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2022. Omdat gedupeerden 
niet zo lang kunnen wachten op kwijtschelding van hun publieke schulden wordt 
het college gevraagd het 'Besluit om te anticiperen op de verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen' vast te stellen. Dit besluit geeft grondslag om de 
gedupeerden hun gemeentelijke schulden kwijt te schelden. Gedupeerde ouders 
en de toeslagpartners hoeven – anders dan bij de reguliere kwijtschelding – 
geen verzoek te doen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het 
college of de aangewezen invorderingsambtenaar verleent de kwijtschelding 
ambtshalve. Met die besluit werken we mee aan rust, zekerheid en zicht op een 
nieuwe schuldenvrije start voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177116 - 438227 

Onderwerp Voortgang Niet Actief Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 
Voortgang Niet Actief Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse vast te stellen.  

Samenvatting  
ProRail werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het 
"Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen" (nabo's). Om de veiligheid te 
vergroten moeten deze "onbewaakte" overwegen gesaneerd of samengevoegd 
en actief beveiligd worden door middel van lichten die gaan knipperen, bellen die 
rinkelen en slagbomen die de weg voor het wegverkeer afsluiten als er een trein 
aankomt (automatische halve overwegbomen = ahob). Het gaat om twee nabo's 
in Lisse en Hillegom tussen Halfweg en de Beeklaan. Er worden drie varianten 
onderzocht. Frederikslaan beveiligen of Lisse beveiligen of een overgang er 
tussenin. Raad en belanghebbenden worden geïnformeerd en meegenomen in 
het proces. Besloten wordt om de raadsbrief inzake Voortgang Niet Actief 
Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


