
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 

3 maart 2020 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM  
   
 

 
Status Definitief 

 
Openbaar Ja 

 
Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig Dhr. J.A. van Rijn, wethouder  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-112273 - 272204 
 

Onderwerp Programma datagedreven sturing 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Strategie en Projecten 
 

Het College van      1. In HLT-verband een programmaplan “datagedreven sturing” op te zetten 

burgemeester en wethouders      waardoor invulling geven aan onze wettelijke taak en uitvoering wordt gegeven  
besluit aan de desbetreffende passages uit het collegeprogramma; 

2. in te stemmen met de afwegingen zoals opgenomen in dit voorstel dat het 
noodzakelijk is het programma “datagedreven sturing” op korte termijn te 

starten en dat uitvoering van dat programma uitsluitend haalbaar is als dat 
programma in HLT verband wordt gedragen en uitgevoerd;  
3. in te stemmen met de in dit voorstel opgenomen afwegingen als het gaat om 
de prioritering in het programma, waarbij naast de randvoorwaardelijke thema’s 

de prioriteit wordt gelegd bij ontwikkeling van de monitor sociaal domein, 

ondermijningsthema’s en regie op kanalen;  
4. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

voorgesteld wordt om:  
1. In te stemmen met: 

a. het voornemen van ons college om in samenwerking met onze HLT-partners 
uitvoering te geven aan het programmaplan “datagedreven sturing” waardoor 

we invulling geven aan onze wettelijke taak en aan de uitvoering van het 
collegeprogramma;  
b. de afwegingen van het college dat het noodzakelijk is het programma 

“datagedreven sturing” op korte termijn te starten en dat uitvoering van 
dat programma uitsluitend haalbaar is als dat programma in HLT verband 

wordt gedragen en uitgevoerd;  
c. de door het college (in samenspraak met de colleges van de HLT-partners) 

gemaakte afwegingen als het gaat om de prioritering in het programma, waarbij 

naast de randvoorwaardelijke thema’s de prioriteit wordt gelegd bij ontwikkeling 

van de monitor sociaal domein, ondermijningsthema’s en regie op kanalen;  
d. de door het college in HLT-verband gemaakte afspraken over het 

selectieproces bij de verdere doorontwikkeling van inhoudelijke producten; 

e. de door het college in HLT-verband gemaakte afspraak om een 
klankbordgroep “datagedreven sturing“ in te stellen en vertegenwoordigers 

richting de klankbordgroep aan te wijzen.  
2. Te besluiten om voor de uitvoering van het programma “datagedreven 

sturing” vanaf de 2e helft 2020 gedurende een periode van 3 jaar (verdeeld over 
vier kalenderjaren) de volgende budgetten beschikbaar te stellen: in 2020: €  
53.528, in 2021: € 107.056, in 2022: € 107.056 en in 2023: € 53.528 (totaal € 
321.168). Voor wat betreft de dekking van deze lasten voor het jaar 2020 te 

putten uit de algemene reserve en de noodzakelijke budgetten voor de jaren 

2021 t/m 2023 te verwerken in de HLT-meerjarenbegroting  
3. De in dit besluit opgenomen budgetten slechts beschikbaar te stellen indien 

de gemeenteraden van onze HLT-partners eveneens overeenkomstig dit voorstel 

besluiten en in lijn met de verhouding 1 : 1,17 : 1,94 budget beschikbaar 

stellen. 

 
Samenvatting Aan de gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met het in HLT verband 

opstarten en inrichten van een programma "datagedreven sturing". Binnen dit 

programma is het de bedoeling betere (digitale) sturingsinformatie en 

monitorinstrumenten te ontwikkelen, waardoor efficiënter en effectiever kan 

worden gewerkt en waardoor sneller en wendbaarder kan worden gereageerd op 

maatschappelijke vragen. Om dit programma uit te kunnen voeren wordt 

voorgesteld om voor een periode van drie jaar (jaarlijks) een budget 

beschikbaar te stellen van € 107.056,- onder de voorwaarde dat ook onze HLT 

partners in het programma participeren. Na een periode van drie jaar vindt een 

evaluatie plaats en wordt bezien of en zo ja in welke vorm het programma kan 

en of moet worden gecontinueerd. 



Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-116453 - 280608 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 februari 2020 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 februari 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-093267 - 279882 

 
 

Onderwerp  Veiligheidsjaarplan Hillegom maart 2020 - maart2021 'Samen houden we 

  Hillegom veilig' 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1.- Het Veiligheidsjaarplan Hillegom maart 2020 - maart 2021 vast te stellen. 

burgemeester en wethouders  2.- De bijgevoegde raadsbrief inzake het 'Veiligheidsjaarplan Hillegom maart 

besluit  2020 - maart 2021' vast te stellen. 

Samenvatting  In december 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 (IVB) 
  vastgesteld. Het IVB Hillegom is een strategisch veiligheidsplan dat is 
  vastgesteld door de gemeenteraad voor vier jaar. Het bevat onze visie, 
  strategische uitgangspunten, prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak. Uit de 
  13 veiligheidsthema's die allemaal aandacht verdienen, zijn er vier geselecteerd. 
  De komende jaren gaan we inzetten op ondermijning (georganiseerde misdaad), 
  (woon)overlast en maatschappelijke onrust, jeugd en veiligheid en fysieke 
  veiligheid met name verkeersveiligheid. Op basis van het IVB wordt per jaar een 
  uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het Veiligheidsjaarplan 
  (VJP). In voorliggend VJP Hillegom maart 2020 - maart 2021 worden de 
  prioriteiten uit het IVB 2020 - 2023 verder geconcretiseerd in doelstellingen en 

  acties/maatregelen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-112022 - 275444 

 
 

Onderwerp  Informerende raadsbrief over het Meedenkersnetwerk 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. De bijgevoegde Raadsbrief inzake het Meedenkersnetwerk (onafhankelijke 

burgemeester en wethouders 
 

 

cliëntenondersteuning) vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Deze informerende raadsbrief geeft informatie over de stand van zaken van het 
  Meedenkersnetwerk, de gekozen vorm van onafhankelijke cliënten 

  ondersteuning in Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-115665 - 279143 

 
 

Onderwerp  Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2019 Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1.De "evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2019" vast te stellen. 
   



 
burgemeester en wethouders      2.De bijgevoegde raadsbrief inzake de "evaluatie 

besluit      handhavinguitvoeringsprogramma 2019" vast te stellen. 

 
Samenvatting Aan het begin van het jaar 2019 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 

(hierna: HUP 2019) vastgesteld (zie bijlage 3). Met het uitvoeringsprogramma 

wordt het handhavingsbeleid geconcretiseerd en het omvat de werkzaamheden 

voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en 

woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers). De in het HUP 2019 geplande taken zijn 

grotendeels gerealiseerd. 
 

Voor het cluster Boa’s bestond het grootste deel van de werkvoorraad in 2019 uit het 

afhandelen van meldingen. Daarnaast heeft het cluster overtredingen opgespoord op 

het gebied van o.a. parkeren en toezicht gehouden bij evenementen. De meeste 

bekeuringen zijn uitgeschreven op het verkeerd parkeren en blauwe zone. Bovendien 

is een groot deel van de capaciteit ingezet bij de in het HUP 2018 benoemde 

projecten, zoals controle op De Haven, het jeugdproject en toezicht op het station. 

Daarnaast hebben de BOA’s/DHW-inspecteurs controles uitgevoerd op de naleving 

van de Drank- en Horecawet. 
 

Voor het cluster BWT bestond een deel van de werkvoorraad uit zaken van 2018 

die een doorloop hadden in 2019. Dit gold zowel voor de controle op verleende 

vergunningen als voor de behandeling van handhavingsdossiers. Daarnaast zijn 

er nieuwe zaken (handhaving en toezicht) overeenkomstig de prioritering 

gestart en afgehandeld. In de meeste gevallen zijn de handhavingszaken en 

meldingen opgelost door te overleggen met de betrokkenen (melder/verzoeker 

en overtreder). Slechts in een enkel geval is een handhavingsbesluit genomen. 

Naast de reguliere werkzaamheden, heeft het cluster BWT ook projectmatige 

werkzaamheden uitgevoerd. Deze stonden in het teken van strijdig gebruik 

bestemmingsplannen en illegale bouw. Dit was o.a. het project Landgoed de 

Zuilen. 

 
 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-20-114266 - 276167 

 
Onderwerp Verslag jaarwisseling 2019 - 2020 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van      de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2019 - 2020' vast te stellen 

burgemeester en wethouders      en de aanbevelingen over te nemen (proactieve en preventieve maatregelen  
besluit jaarwisseling, bewustwording inwoners m.b.t. schade vergroten, controle op 

illegaal vuurwerk en aangiftes doen bij schade aan gemeentelijke 

eigendommen). 
 

Samenvatting De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten weer als een zeer rustige 

jaarwisseling ervaren. Sinds de jaarwisseling 2017-2018 is schade aan 

gemeentelijk eigendom ongeveer hetzelfde gebleven. In 2017 was de 

schade circa 5.300,- euro. De afgelopen jaarwisseling was de schade circa  
7.867,- euro. Voorgesteld wordt om de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, 

jaarwisseling 2019 - 2020' vast te stellen en de voorgestelde aanbevelingen over 

te nemen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


