
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 2 februari 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-21-164684 - 386164 

Onderwerp Advisering Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 12 februari 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agenda van de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) van 12 februari 2021. 

Samenvatting Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk om voor de ALV van de VNG fysiek 
bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor om ook de 
Buitengewone ALV van 12 februari 2021 digitaal te laten plaatsvinden. Op de 
agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: stand van zaken 
onderzoek jeugd, uitvoering klimaatakkoord, verantwoording uitvoering moties 
eerdere ALV-en, resolutie VNG-inzet kabinetsformatie, resolutie Digitale 
Veiligheid, begroting 2021 en invoering landelijk Tranistiearrangement 
Beschermd Wonen. Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over 
deze  agenda van 12 februari 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165746 - 389707 

Onderwerp Voortgangsbericht Regeling Reductie Energiegebruik 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake Voortgangsbericht Regeling Reductie 
Energiegebruik vast te stellen. 

Samenvatting Op 23 juni 2020 werd een brief met de voucher van € 70 voor kleine 
energiebesparende maatregelen aan inwoners verzonden. In de tussentijd zijn 
lopende zaken rondom de Regeling Reductie Enegiegebruik (RRE) uitgevoerd. 
Gedurende de zomer bleek dat er minder vouchers werden gebruikt dan 
verwacht. Bij andere gemeenten bleek dat ook zo te zijn. Besloten werd dat 
vanaf het najaar 2020, in overleg met intermediair Winst uit je woning, om het 
inwoners makkelijker te maken. Dit hield in dat men via een webshop - zonder 
voorfinanciering - de voucher kon verzilveren. Deze webshop leverde de 
producten uiteraard ook thuis, waardoor deze aanvullende ‘route’ coronaproof 
was. Dit zorgde in eerste instantie voor wat meer ingediende vouchers, maar 
daarna zwakte het weer af. Door middel van bijgaande brieven bieden we 
0pnieuw de voucher (twv € 70) aan voor degenen die de eerdere voucher nog 
niet benut hebben + aanvullend aanbod (ook twv € 70) voor een gerichte LED-
inkoopactie. Voor inwoners die eerder de voucher al benut hebben, bieden we 
alleen (aanvullend) het aanbod van de gerichte LED-inkoopactie (twv € 70) aan.  
 
Het college besluit om de raadsbrief inzake Voortgangsbericht Regeling Reductie 
Energiegebruik vast te stellen en aan te bieden aan de raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165601 - 389302 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 januari 2021 



Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 januari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163953 - 387901 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 Culturele steunpakketten van rijk aan 
gemeenten t.b.v. de culturele infrastructuur 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 
'Culturele steunpakketten van rijk aan gemeenten ten behoeve de culturele 
infrastructuur' vast te stellen. 

Samenvatting De fractie van D66 heeft aan het college van Hillegom schriftelijke vragen 
gesteld over de besteding van de door het Rijk beschikbare gelden ter 
ondersteuning van lokale kunst- en cultuurorganisaties. De termijn voor de 
beantwoording is binnen dertig dagen na ontvangst van de schriftelijke vragen. 
Het college van Hillegom stelt de beantwoording van deze schriftelijke vragen 
vast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153196 - 388412 

Onderwerp Raadsbrief Voortgang integrale toegang 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'voortgang integrale toegang' vast te stellen en ter informatie 
aan de gemeenteraad te versturen. 

Samenvatting De gemeente Hillegom is gestart met het realiseren van een integrale toegang 
voor het sociaal domein. Dit gaat, kort samengevat, over een laagdrempelige 
toegang waar onze inwoners met al hun hulpvragen over de Jeugdwet, 
Participatiewet, schuldhulpverlening en Wet Maatschappelijke ondersteuning 
terecht kunnen. De planning is om in maart 2021 met de integrale toegang voor 
inwoners te starten. De website en centrale telefoonnummers van de integrale 
toegang zijn dan klaar om mee te gaan werken. Dat geldt ook voor de 
werkwijzen en de kantoorautomatisering. Aan het college wordt gevraagd de 
bijgevoegde raadsbrief vast te stellen, zodat de raad geïnformeerd wordt. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164945 - 388076 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL inzake Plan van aanpak 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks 
inzake het Plan van aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting Door GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over het Plan van aanpak 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Het college 
beantwoordt deze vragen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-165133 - 388133 

Onderwerp Machtiging Belastingdienst inzake hersteloperatie toeslagenaffaire 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 
gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire 
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en 
de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in 
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 
(onder)gemachtigde 
3. De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde 
werkzaamheden door te verlenen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek (ISD) en Cocensus. 
  

Samenvatting Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de 
kinderopvangtoeslag, ook gezinnen in Hillegom. De Belastingdienst compenseert 
hen daar financieel voor, maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet 
altijd voldoende. Gemeenten gaan daarom contact zoeken met de gedupeerden, 
om hulp aan te bieden. Gemeenten mogen de gegevens van de gedupeerden 
pas ontvangen, na een machtiging van de Belastingdienst aan gemeenten. Het 
college moet een besluit nemen over deze machtiging. Voorgesteld wordt 
Akkoord te gaan met de machtiging en deze machtiging door te verlenen aan de 
ISD en Cocensus, die de belastingen voor de gemeente Hillegom int.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161545 - 387264 

Onderwerp Motie MKB, stimuleren lokale inkoop 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Voorgesteld wordt om bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

Samenvatting Naar aanleiding van de motie van de raad om meer lokaal in te kopen. De motie 
is ingegeven door de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB. Bijgaande vast 
te stellen brief is een positieve reactie op de motie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164951 - 387162 

Onderwerp Raadsbrief Toegankelijkheid kieslocaties Tweede Kamerverkiezingen 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Burgerzaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake Toegankelijkheid kieslocaties Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 vast te stellen.  

Samenvatting Op 1 januari 2019 is een wijziging van de Kieswet in werking getreden: 
- Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat alle in de gemeente 
aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust 
dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig 
kunnen uitbrengen. 
- Als burgemeester en wethouders hier niet aan voldoen informeren zij de 
gemeenteraad over de reden hiervoor. Met deze raadsbrief stellen wij de 
gemeenteraad op de hoogte van de huidige situatie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157340 - 385613 

Onderwerp Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen Bloeiend Hillegom vestiging 
kringloopwinkel aan de Satellietbaan 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de aanvullende schriftelijke vragen 
van Bloeiend Hillegom over de vestiging van een kringloopwinkel aan 
de Satellietbaan 12 vast te stellen. 

Samenvatting Door Bloeiend Hillegom zijn aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de 
vestiging van een kringloopwinkel aan de Satellietbaan 12. Het college 
beantwoordt deze vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


