
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 29 maart 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  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-241417 - 525283 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Hillegom van 22 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW van 22 maart 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241495 - 524611 

Onderwerp Voortgangsinformatiebrief Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek, 
versie 4 maart 2022 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Bollenstreek versie 4 maart 2022 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgangsinformatie over de 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek versie 4 maart 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting Begin 2022 is de stuurgroep, bestaande uit de Gedeputeerde verkeer en 
vervoer, het Dagelijks Bestuurslid mobiliteit van Holland Rijnland en de 
wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk, voortvarend aan de gang gegaan om te komen tot een onderbouwd 
voorstel voor een maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van en in de 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek verbetert. Er zijn zoekgebieden gedefinieerd, 
de indicatoren voor de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) zijn 
vastgesteld en er is een bureau gevonden dat binnen de beperkte beschikbare 
tijd een MKBA kan uitvoeren. 
 
Besloten wordt om de voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen 
Noordelijke Bollensstreek van 4 maart 2022 vast te stellen en ter informatie aan 
de raad door te sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234964 - 512837 

Onderwerp Voorstel inzet buurtbemiddeling 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Om een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar aan te gaan met het 
buurtbemiddelingsbureau ‘Bemiddeling Bollenstreek’, woningcorporatie Stek en 
de politie. 
  

Samenvatting Na een succesvolle pilot gaat het college een samenwerkingsovereenkomst van 



twee jaar aan met het deskundige buurtbemiddelingsbureau ‘Bemiddeling 
Bollenstreek’, woningcorporatie ‘Stek’ en de politie. 
Het inzetten van een deskundig buurtbemiddelingsbureau heeft tot doel 
woonoverlast te verminderen en ruzies in de buurt te voorkomen en te 
beslechten. Partijen in een conflict of omwonenden die het gevoel hebben 
nergens terecht te kunnen met de problemen die zich tussen buren, in de buurt 
of rond een bewoner afspelen, kunnen dankzij deze 
samenwerkingsovereenkomst beter worden geholpen. Buurtbemiddeling wordt 
niet toegepast bij problemen in de relationele sfeer of in geval van GGZ 
gerelateerde problemen en/of verslavingsproblematiek. In deze situaties zijn 
andere instanties aan zet. De doelen zijn: een meer leefbare woonomgeving, 
sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers. 
  
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-220260 - 486653 

Onderwerp Besteding middelen Nationaal Programma Onderwijs 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten voor: 
- schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen in Hillegom 
- de inzet van sport, kunst&cultuur, talentontwikkeling en 
gezondheidsbevordering om aan het welbevinden van leerlingen in Hillegom bij 
te dragen 
2. Hiervoor de subsidieregeling "Nadere regels subsidie Nationaal Programma 
Onderwijs Hillegom 2022” vast te stellen voor de periode tot 2023 
3. De  raadsbrief  inzake "Besteding middelen Nationaal Programma Onderwijs", 
vast te stellen. 

Samenvatting Als gevolg van Corona en de  coronamaatregelen dreigen leerlingen 
achterstanden op te lopen, op onderwijsgebied zowel als op het gebied van hun 
welzijn en welbevinden. 
Het Rijk heeft daarom het Nationaal Programma Onderwijs ingericht met 
bijbehorende middelen. Het grootste deel zetten scholen en 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zelf in om onderwijsachterstanden 
te verhelpen en te voorkomen. Een kleiner deel van de middelen is aan de 
gemeenten toegekend als specifieke uitkering. Gemeenten zetten deze middelen 
in om het welzijn en welbevinden van leerlingen te bevorderen. Binnen de 
gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is een Denktank NPO aan de slag 
gegaan om ideeën op te halen voor de besteding van deze gemeentemiddelen 
binnen onderwijs en het maatschappelijk veld.   
Het college heeft besloten om de NPO middelen in te zetten voor hulp in de 
scholen m.b.v. de inzet van sport, kunst en cultuur, talentontwikkeling en 
gezondheidsbevordering voor het bevorderen van het welbevinden van 
leerlingen. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal 83 euro per leerling 
beschikbaar. De subsidieregeling is vastgesteld voor de periode tot 2023. De 
raadsbrief is vastgesteld.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240254 - 522330 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Servicepunt 71 voor de uitvoering van het 
contractmanagement 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Servicepunt 71 ten 
behoeve van de uitvoering van het contractmanagement voor het contract 
Inburgeringsonderwijs. 
2. De burgemeester, op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto artikel 
3:60 Burgerlijk wetboek, volmacht te laten verlenen aan de beleidsmedewerker 
Maatschappelijke Ontwikkeling voor het ondertekenen van de 
dienstverleningsovereenkomst. 

Samenvatting Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Vanaf deze 
datum hebben de gemeenten de regierol over de inburgering en zijn ze 
verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs aan 
statushouders en andere inburgeringsplichtigen. 
Om deze wet goed uit te voeren zijn in 2021 al de volgende acties/besluiten 
door het college dan wel de raad genomen:  



 Notitie nieuwe wet inburgering 2022-2025 opgesteld 
 Verordening inburgering vastgesteld 
 De GR ISD gewijzigd waardoor uitvoeringstaken zijn belegd bij de GR 
 Raamovereenkomsten aangegaan met de taalaanbieders. 

Eén van de acties die nog uitgevoerd dient de worden, is het aangaan van een 
Dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt 71 over het 
contractmanagement voor het contract inburgeringsonderwijs. Deze 
dienstverleningsovereenkomst was ten tijde van de besluitvorming van 
voornoemde punten in 2021 nog niet gereed voor vaststelling. Dat is nu wel het 
geval. 
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Inburgering (1 januari 2022) 
heeft het Servicepunt 71 namens de gemeente het aanbestedingstraject 
uitgevoerd voor de taalaanbieders die het onderwijs voor de statushouders en 
andere inburgeringsplichtigen verzorgen. Daarbij was de insteek dat ook het 
beheer/contractmanagement bij Servicepunt 71 kwam. Met het aangaan van de 
dienstverleningsovereenkomst wordt aan Servicepunt71 opdracht gegeven het 
contractmanagement uit te voeren. 
 
Het college heeft besloten een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met 
Servicepunt 71 ten behoeve van de uitvoering van het contractmanagement 
Inburgeringsonderwijs en de burgemeester volmacht te laten verlenen aan de 
beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling voor het ondertekenen van 
de dienstverleningsovereenkomst. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


