
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 3 november 2020 

 
 

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-20-157353 - 361744 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 27 oktober 2020 

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. 27 oktober 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-072514 - 302843 

Onderwerp Meerjarenplan realisatie beeldende kunst in openbare ruimte Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het 'Meerjarenplan realiseren van beeldende kunst in de openbare 
buitenruimte van Hillegom' vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Meerjarenplan realiseren van beeldende 
kunst in de openbare buitenruimte van Hillegom' vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente Hillegom wil een evenwichtige spreiding van beeldende kunst in de 
openbare buitenruimte door kunst toe te voegen op plekken waar weinig of geen 
kunst is en kunst te integreren bij ontwikkelprojecten. Hiervoor is een 
meerjarenplan en spreidingsoverzicht van de beeldende kunstwerken opgesteld, 
waardoor richting en invulling wordt gegeven aan het kunstbeleid van de 
gemeente Hillegom. Beeldende kunst draagt bij aan het verhogen van de 
kwaliteit van de leefomgeving en de sociale cohesie. Voor het plaatsen van 
nieuwe beeldende kunstwerken in de openbare buitenruimte van Hillegom heeft 
de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-142183 - 332773 

Onderwerp Subsidieovereenkomst Stichting Cultuurbeleving Hillegom 2021-2025 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de Stichting CultuurBeleving Hillegom een meerjarige subsidie te 
verlenen voor de periode 2021 - 2025, onder de voorwaarde dat een 
uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan. 
2. Toepassing te geven aan de hardheidsclausule in artikel 21 van de Algemene 
subsidieverordening (ASV) Hillegom 2017. 
3. Verleen mevrouw K. Hoekstra, wethouder, volmacht om namens de gemeente 
de subsidieovereenkomst te ondertekenen. 

Samenvatting De huidige subsidieovereenkomst met de Stichting Cultuurbeleving Hillegom 
(SCBH) loopt eind 2020 af. In december 2019 heeft de gemeenteraad besloten 
om de samenwerking met de SCBH onder dezelfde condities voort te zetten voor 
de komende vijf jaar. Hiervoor wordt een nieuwe subsidieovereenkomst voor de 



jaren 2021 - 2025 met de SCBH afgesloten, waarin de prestatieafspraken zijn 
beschreven. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155165 - 359938 

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2020-I ISD Bollenstreek. 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2020 en de begrotingswijziging 2020-I 
van de ISD Bollenstreek. 
2. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
a. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2020 en de begrotingswijziging 2020-I 
van de ISD Bollenstreek. 
b. Als zienswijze aan de ISD te laten weten dat de raad instemt met de 
begrotingswijziging 2020-I van de ISD Bollenstreek. 

Samenvatting De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft eind augustus 
haar halfjaarcijfers 2020 gepresenteerd. Op basis van deze cijfers en die van 
2019 berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2020. 
Omdat de verwachte resultaten in totaal hoger zijn dan wat in de 
oorspronkelijke begroting 2020 staat vastgelegd, heeft de ISD de 
begrotingswijziging 2020-I opgesteld. De gemeenteraad kan een zienswijze op 
de begrotingswijziging 2020-I indienen. Geadviseerd wordt een positieve 
zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020-I. Op 30 november 2020 
vergadert het Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging. Aangezien de raad 
vergadert op 10 december 2020 zal het advies van de raadscommissie worden 
ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur, onder voorbehoud 
van het besluit van de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105636 - 328366 

Onderwerp Ter inzage legging Tweede Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de procedure voor het 'Tweede Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en 
Zanderij' te starten en ter inzage te leggen; 
2. de 'Reactienota van de Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' 
vast te stellen; 
3. dat op grond van artikel 7.17 eerste lid, van de Wet milieubeheer, geen 
milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat de activiteit niet 
leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het 
Besluit milieueffectrapportage. 
4. de bijgevoegde raadsbrief inzake de ter visie legging Tweede Ontwerp 
Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij vast te stellen. 

Samenvatting Op 1 januari 2022 is de geplande ingangsdatum voor de Omgevingswet. 
Gemeente Hillegom heeft vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet toestemming gekregen van de rijksoverheid om (op grond van de 
Crisis- en Herstelwet) gedeeltelijk te werken volgens de Omgevingswet. In 2018 
heeft de gemeente de Omgevingsvisie voor de hele gemeente vastgesteld. Met 
dit 'Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' werken we deze visie 
over het buitengebied nader uit. In dit 'Omgevingsplan' (formeel: 
'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte') maken we gebruik van de ruimere 
mogelijkheden voor initiatiefnemers. 
 
Het 'Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' heeft van 12 februari tot 
25 maart ter visie gelegen. Door de corona crisis kon de zienswijzenperiode niet 
naar wens afgerond worden, daarnaast moest het 'Ontwerp Omgevingsplan' 
aangepast worden aan de bestaande afspraken met provincie Zuid-Holland. Het 
college heeft op 16 juni besloten om de tweede versie van het 'Ontwerp 
Omgevingsplan' opnieuw ter visie te gaan leggen. 
 
Besloten wordt om de procedure voor het 'Tweede Ontwerp Omgevingsplan 
Buitengebied en Zanderij' te starten, deze ter inzage te leggen en de 
'Reactienota van de Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' vast te 
stellen en de raad hierover te informeren met een raadsbrief. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-152306 - 351034 

Onderwerp Toekomst VuilAfvoerBedrijf (VAB) van de Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het richtinggevend advies voor de keuze van scenario C, 
te weten: 'continuering van het VAB, optimalisering van het overslagstation en 
het onderzoeken van publiek/private samenwerkingsmogelijkheden' uit de 
business case 'Strategische verkenning VAB'. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: In te stemmen met het richtinggevend advies voor de 
keuze van scenario C, te weten: 'continuering van het VAB, optimalisering van 
het overslagstation en het onderzoeken van publiek/private 
samenwerkingsmogelijkheden' uit de business case 'Strategische verkenning 
VAB'. 

Samenvatting Het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (verder te noemen: VAB)  is een GR 
(Gemeenschappelijke Regeling) en verantwoordelijk voor de overslag en 
verwerking van het huishoudelijk restafval en GFT. Het overslagstation is 
gesitueerd in Voorhout. De GR en het overslagstation functioneert al jaren naar 
behoren. Door het aflopen van belangrijke contracten in 2024 (waaronder de 
huur van het terrein met de NS) en het einde levensduur van de gebouwen op 
het terrein is nu het uitgelezen moment om de toekomst van het overslagstation 
te herzien. Hiertoe hebben de gemeenten in eerste instantie een business case 
laten opstellen. Uit de business case blijkt dat er drie verschillende scenario's 
mogelijk zijn. In het kort: Continueren (scenario A), stoppen (scenario B) en 
optimaliseren (scenario C). Om goede voorbereidingen te treffen is een besluit 
op hoofdlijnen nodig van de individuele gemeenteraden. Voorstel is om de raad 
in te laten stemmen met het scenario C: ‘continuering van het VAB, 
optimalisering van het overslagstation en het onderzoeken van publiek/private 
samenwerkingsmogelijkheden' uit de business case 'Strategische verkenning 
VAB'. 
Bij de verdere uitwerking van scenario C wordt eveneens het huidige reglement 
bezien of deze nog passend is in het kader van het dualisme en de actuele Wet 
gemeenschappelijke regeling. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-141942 - 357038 

Onderwerp Actualisering starterslening Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  
1. De Verordening Starterslening gemeente Hillegom 2020 vast te stellen;  
2. De Verordening Starterslening gemeente Hillegom gelijktijdig in te trekken;  

Samenvatting De verordening voor het verstrekken van startersleningen wordt herzien om in 
lijn te brengen met het huidige kader van wet- en regelgeving. De gemeente 
Hillegom biedt met de herziening Hillegomse koopstarters meer mogelijkheden 
om in aanmerking te komen voor een starterslening. Ook worden de 
voorwaarden verruimd zodat verduurzaming van de woning mee kan worden 
gefinancierd. Inhoudelijk wordt hiermee uitvoering gegeven aan de aangenomen 
motie ‘Woonprogramma 2020-2024 - Starters op de Hillegomse woningmarkt’. 
In lijn met de motie kunnen startersleningen tot maximaal €50.000 worden 
verstrekt voor woningen tot de NHG-grens (in 2020: €310.000). 
 
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen de Verordening Starterslening 
gemeente Hillegom 2020 vast te stellen en gelijktijdig de Verordening 
Starterslening Hillegom in te trekken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153347 - 353556 

Onderwerp Belastingverordeningen 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt 
voorgesteld vast te stellen:  

1. de Verordening onroerende-zaakbelastingen Hillegom 2021; 
2. de Verordening reinigingsheffingen Hillegom 2021 met bijbehorende 

tarieventabel; 
3. de Verordening lijkbezorgingsrechten Hillegom 2021; 
4. de Verordening precariobelasting en rechten Hillegom 2021 met 

bijbehorende tarieventabel; 
5. de Verordening marktgeld Hillegom 2021; 
6. de Legesverordening Hillegom 2021 met bijbehorende tarieventabel; 
7. de Verordening rioolheffing Hillegom 2021; 
8. het Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2021. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het 
raadsvoorstel voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2021. Het 
raadsvoorstel, dat op donderdag 10 december 2020 in de gemeenteraad wordt 
behandeld, geeft kort de wijzigingen weer van de belastingverordeningen en er 
wordt voorgesteld de belastingverordeningen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


