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Zaak / doc nr Z-22-249530 - 540057 

Onderwerp Raadsbrief om af te zien van oprichting van een bestuurscommissie Jeugd 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief om af te zien van oprichting van een bestuurscommissie Jeugd 
vast te stellen. 

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over het 
besluit om af te zien van oprichting van een bestuurscommissie Jeugd binnen 
het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De bestuurscommissie Jeugd zou 
als overbrugging fungeren totdat de Gemeenschappelijke Regeling 
ServiceOrganisatie Zorg (GR SOZ) per 1 januari 2023 in werking treedt. Er is 
besloten om af te zien van de oprichting van een dergelijke tijdelijke 
bestuurscommissie Jeugd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-252326 - 545225 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 24 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van BenW Hillegom van 24 mei 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-252153 - 544877 

Onderwerp verzoek bijdrage kosten i.v.m. extra ruimtegebruik t.b.v. Internationale 
Schakelklassen 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de financiële bijdrage in de kosten voor de huur, de 
eerste inrichting en de bijkomende kosten voor het huisvesten van de 
Internationale Schakelklassen bij de VO-school Yuverta in Katwijk voor de duur 
van juni 2022 tot en met juli 2023; 
2. de kosten van deze eenmalige financiële bijdrage, voorlopig geraamd op € 
40.860 verdeeld over boekjaar 2022 voor een bedrag van € 17.820 en voor 
2023 voor een bedrag van € 23.040 te dekken uit het budget 'noodopvang 
vluchtelingen'; 
3. de raadsbrief 'Tijdelijke uitbreiding van de ISK VO' vast te stellen. 
  

Samenvatting Vanwege de oorlog in Oekraïne worden er veel vluchtelingen, waaronder ook 
kinderen, opgevangen in Nederland, zo ook in de Duin- en Bollenstreek.  



Voor nieuwkomers, waar de Oekraïense vluchtelingen onder vallen, bestaat het 
nieuwkomersonderwijs in de vorm van taalklassen voor het primair onderwijs en 
de  
internationale schakelklassen(ISK) voor het voortgezet onderwijs. De 5 
regiogemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk “de Duin en 
Bollenstreek gemeenten” hebben over dit nieuwkomersonderwijs onder andere 
afspraken gemaakt over de financiële bijdragen in de huisvestingskosten.  
Door de de instroom van Oekraïense kinderen, maar ook door een verhoogde 
instroom uit de traditionele landen via het COA heeft het ISK ruimtegebrek.  
Bij de VO-school Yuverta in Katwijk kunnen tijdelijk lokalen worden gehuurd, 
zodat het onderwijs voortgang kan vinden. Het college besluit in te stemmen 
met de financiële bijdrage in de kosten voor de huur, de eerste inrichting en de 
bijkomende kosten voor het huisvesten van de Internationale Schakelklassen bij 
de VO-school Yuverta in Katwijk voor de duur van juni 2022 tot en met juli 2023 
en de kosten van deze eenmalige bijdrage, voorlopig geraamd op € 40.860 
verdeeld over boekjaar 2022 voor een bedrag van € 17.820 en voor 2023 voor 
een bedrag van € 23.040 te dekken uit het budget 'noodopvang vluchtelingen'. 
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-245436 - 532431 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Molenlaan 39 t/m 43 te Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenlaan 39 t/m 43’ vast te stellen. 
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenlaan 39 t/m 43’ te 
starten door het voorontwerpbestemmingsplan met IMRO-code 
NL.IMRO.0534.BPMolenlaan39tm43-VO01 voor te leggen aan de formele 
overlegpartners overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro;  
3. De bijgaande raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan “Molenlaan 
39 t/m 43” vast te stellen. 
  

Samenvatting Tussen Molenlaan 37 en 45 in Hillegom is een onbebouwd perceel waar in het 
verleden één vrijstaande woning stond.  
 
De toekomstige eigenaar wil hier met toestemming van de huidige eigenaar drie 
woningen op realiseren; een vrijstaande woning en twee-onder-één-kap 
woningen. Dit plan draagt bij aan de ambities van de Omgevingsvisie Hillegom 
en het Woonprogramma. 
 
De ontwikkeling past niet binnen de huidige regels van het bestemmingsplan 
Centrum. Een herziening van het bestemmingsplan Centrum op deze locatie is 
daarom noodzakelijk. 
Door de initiatiefnemer is in overleg met de gemeente een bestemmingsplan 
opgesteld. 
 
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenlaan 39 t/m 43’ vast 
te stellen, de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenlaan 39 
t/m 43’ te starten door het voorontwerpbestemmingsplan met IMRO-
code NL.IMRO.0534.BPMolenlaan39tm43-VO01 voor te leggen aan de formele 
overlegpartners overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro en de raadsbrief inzake het 
voorontwerpbestemmingsplan “Molenlaan 39 t/m 43” vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223740 - 542433 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Vossepolder deelgebied 6 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  
1. De nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
"Vossepolder, deelgebied 6'' vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan "Vossepolder, deelgebied 6" met identificatiecode 
NL.IMRO.0534.Vossepolder-VA01 vast te stellen.  
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
  



Samenvatting Op 11 november 2021 heeft het college besloten om het 
ontwerpbestemmingsplan "Vossepolder, deelgebied 6"  met toepassing van de 
coördinatieregeling in procedure te brengen. Het bestemmingsplan voorziet in 
een woonbestemming voor 47 vrije sector koopwoningen. Naast het 
ontwerpbestemmingsplan lagen ook de ontwerp omgevingsvergunningen en een 
ontwerpbesluit hogere waarde Wegverkeerslawaai ter inzage. Van 30 maart tot 
en met 10 mei 2022 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. In deze 
periode is één zienswijze ingediend betreffende de inrichting van de openbare 
ruimte. Deze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het 
bestemmingsplan “Vossepolder, deelgebied 6”. De beantwoording van de 
zienswijze is verwerkt in een zienswijzenota.  
 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen de nota van beantwoording 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Vossepolder, deelgebied 6" en het 
bestemmingsplan "Vossepolder, deelgebied 6" met identificatiecode 
NL.IMRO.0534.Vossepolder-VA01 vast te stellen. Daarnaast wordt besloten geen 
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-242012 - 533216 

Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Hillegom vast te 
stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording 2021 vast te stellen. 

Samenvatting De gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast 
moeten de gemeenten er voor zorgen dat het LRK juist en volledig is ingevuld en 
actueel is. Jaarlijks is het college verplicht een jaarverslag aan de minister te 
overleggen met de gegevens over de uitvoering van deze taken over het 
voorafgaande kalenderjaar. Deze verantwoording wordt ingediend bij de 
Inspectie voor het Onderwijs (IvhO). De gemeente Hillegom heeft al jaren status 
A. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan wettelijke minimumeisen voor 
uitvoering,  toezicht en handhaving. In het verslagjaar 2021 was het LRK juist, 
volledig en actueel. Door de coronamaatregelen is het in 2021 niet gelukt om 
alle wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties te laten plaatsvinden. Door de 
lockdown in het begin van het jaar, de invloed van steeds stijgende 
besmettingen en door uitval in het team van toezichthouders is het niet gelukt 
om dit in te lopen. Daarom zijn lopende het jaar afspraken en keuzes gemaakt 
en is het gelukt om 76,2% van alle wettelijke jaarlijkse inspecties te doen. De 
niet geïnspecteerde kinderopvangvoorzieningen van het jaar 2021 zijn in 2022 
als eerste op de planning opgenomen. De steekproef van inspecties bij 
gastouders bedraagt in 2021 15,4%. Hiermee is de verplichting van minimaal 
5% ruim gehaald. De IvhO heeft aangegeven dat, in verband met de 
coronamaatregelen, de normen van de wettelijk taken die hiervoor gelden niet 
onverkort worden toegepast. Bij de beoordeling van de taakuitvoering passen zij 
maatwerk toe. In het verslagjaar is één handhavingsadvies ontvangen van de 
GGD. Op dit handhavingsadvies is een handhavingsactie uitgezet. Daarnaast is 
bij een kinderopvangvoorziening een herstelaanbod gedaan op één van drie 
tekortkomingen. De houder heeft deze tekortkoming binnen de daarvoor 
gestelde termijn opgelost. Op de andere twee tekortkomingen adviseerde de 
toezichthouder niet te handhaven in verband met corona. Dit advies is 
overgenomen. Bij de inspecties die daarna kwamen, zijn bij deze 
kinderopvangvoorzieningen geen tekortkomingen meer geconstateerd. Het 
college heeft besloten de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente 
Hillegom en de raadsbrief hieromtrent vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


