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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 

Afwezig Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-076603 - 474520 

Onderwerp Agenderingsvoorstel Participatie raadscommissie 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegd agenderingsvoorstel voor de raadscommissie van 28 oktober 
omtrent participatie vast te stellen (zie bijlage). 

Samenvatting Op 28 oktober zal er, zoals toegezegd door de portefeuillehouder participatie, 
tijdens de raadscommissie informatie worden gegeven over de huidige stand van 
zaken rondom participatie. 
Het gaat dan over de reeds gezette stappen, de producten die tot nu toe 
opgeleverd zijn en de stappen en producten die de komende periode gezet en 
opgeleverd zullen worden. 
Onder andere het brede participatiebeleid en een bijpassende toolbox waar 
momenteel aan gewerkt worden komen dan aan bod. 
Het college wordt middels dit voorstel gevraagd akkoord te geven op het 
agenderingsvoorstel voor deze commissie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211516 - 471844 

Onderwerp Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 
voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake dit jaarverslag door de gemeenteraad vast 
te laten stellen. 
3. Dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale Ombudsman te sturen. 

Samenvatting Het Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom 
(Commissie BK) is ontvangen. Dit jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK 
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2020 en aanbevelingen doet. Het 
college besluit kennis te nemen van dit jaarverslag, de gemeenteraad hierover 
te informeren en dit jaarverslag aan de Nationale ombudsman te sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211215 - 471247 

Onderwerp Begrotingswijziging ISD 2021 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 
2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling 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 2021 en de begrotingswijziging 
2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 



b.    Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt 
met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek. 
c.    Begrotingswijziging nummer R11 van 2021 vast te stellen. 
  

Samenvatting De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft eind augustus 
haar halfjaarcijfers 2021 gepresenteerd. Op basis van deze cijfers berekent de 
ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de verwachte 
resultaten in totaal hoger zijn dan wat in de oorspronkelijke begroting 2021 
staat vastgesteld, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I 
opgesteld. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging 2021-
I indienen. Geadviseerd wordt een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 
2021-I in te dienen. Op 13 december 2021 vergadert het Algemeen Bestuur 
over de begrotingswijziging.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 469486 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie Lokale Energiestrategie 1.0 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Lokale Energiestrategie' vast te stellen. 

Samenvatting Op 9 december wordt de Lokale Energiestrategie (LES) besproken in de raad. Op 
25 november wordt de LES besproken in de raadscommissie. Om de raad goed 
te informeren over de LES en de raad voor te bereiden op het 
besluitvormingsproces, organiseren we een presentatie waarbij ook gelegenheid 
is voor vragen. Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Presentatie Lokale 
Energiestrategie' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-212418 - 473580 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd. 28 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst d.d. 28 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211565 - 471944 

Onderwerp Ontwerp verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 
Hillegom 2022 ter inzage. 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De procedure voor de ontwerp verordening Gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Hillegom 2022 te starten door het ontwerp van 13 oktober 
tot en met 23 november 2021 ter inzage te leggen;  
2. De raadsbrief 'Ontwerp verordening Gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Hillegom 2022 ter inzage' vast te stellen.  

Samenvatting De taken en bevoegdheden van de huidige erfgoed- en welstandscommissie 
vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter 
continuering van de advisering stelt de gemeente een nieuwe gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit in. De wettelijke taak van de commissie is 
het uitbrengen van advies over vergunningaanvragen met betrekking 
tot rijksmonumenten (uitgezonderd archeologische rijksmonumenten) en over 
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, in door 
de raad aangewezen gevallen of als het college van burgemeester en 
wethouders daartoe aanleiding ziet. De commissie adviseert in ieder geval over 
welstand en erfgoed. Voor de commissie stellen we een verordening op.  



Besloten wordt om de procedure voor de ontwerp verordening Gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit Hillegom 2022 te starten door het ontwerp 
van 13 oktober tot en met 23 november 2021 ter inzage te leggen. Ook wordt 
besloten de raadsbrief vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210694 - 470508 

Onderwerp Toepassing coördinatieregeling woningbouwontwikkeling Vossepolder fase 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 wordt 
voorgesteld om:  

1. In te stemmen met het verzoek van BPD en de 
(gemeentelijke) coördinatieregeling ex artikel 3:30 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren op de 
voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan 
Vossepolder fase 6, de omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen en de eventueel overige voor het project benodigde besluiten. 

Samenvatting Fase 6 vormt de laatste woningbouwfase van de wijk Vossepolder. Het 
woningbouwplan betreft 47 vrije sector koopwoningen welke door BPD worden 
ontwikkeld. Door deze laatste fase wordt de woonwijk één geheel waarin ook 
ruimte is voor een speel- en ontmoetingsplek voor de huidige en nieuwe 
bewoners. 
 
Voor deze laatste fase moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. 
Door toepassing van de coördinatieregeling kunnen de ontwerpbesluiten van het 
nieuwe bestemmingsplan en de aanvraag van de omgevingsvergunning 
gelijktijdig worden genomen. Hiermee worden de bekendmakingen, inspraak- en 
beroepsmogelijkheden gebundeld. 
 
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen om in te stemmen met het 
verzoek van ontwikkelaar BPD en de (gemeentelijke) coördinatieregeling ex 
artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren 
op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Vossepolder 
fase 6, de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de eventueel 
overige voor het project benodigde besluiten. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169450 - 459632 

Onderwerp Hernieuwen deelnemersovereenkomst SVn 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De hernieuwde deelnemersovereenkomst met Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan te gaan. 
2. De facultatieve annexen van de overeenkomst niet te ondertekenen.  

Samenvatting De gemeente Hillegom maakt voor het uitvoeren en verstrekken van starters- en 
duurzaamheidsleningen gebruik van de diensten van Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Om hier ook in de toekomst 
gebruik van te kunnen maken vraagt de SVn aan haar deelnemers om de 
hernieuwde deelnemersovereenkomst aan te gaan. Dit omdat naar eigen zeggen 
de huidige overeenkomst verouderd is en niet meer aansluit bij de huidige tijd. 
Het college besluit de hernieuwde deelnemersovereenkomst met Stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan te gaan, 
met uitzondering van de facultatieve annexen zodat de bestaande controle in 
tact blijft.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211333 - 471656 

Onderwerp Invoering van een tarief voor huishoudelijk afval (diftar) laten ingaan in 2023. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 



Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
De ingangsdatum voor diftar (een gedifferentieerd tarief voor het aanbieden van 
huishoudelijk restafval) vast te stellen op 1 januari 2023. 

Samenvatting Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad een nieuw afval (grondstoffen) 
beleid vastgesteld. Van afval naar grondstof: ‘Huishoudelijk afval- en beleidsplan 
Hillegom 2020–2024’. Een onderdeel van dit beleid is het hanteren van een 
tarief voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het instellen van dit tarief is 
niet ingevoerd in 2021. Uitstel gaf onze inwoners de gelegenheid om, zonder 
financiële consequenties, te wennen aan het beter scheiden van het 
huishoudelijk afval. Ook 2022 willen we gebruiken als gewenningsjaar. Denk 
hierbij aan het goed scheiden van huishoudelijk afval en de mogelijkheden van 
maatwerk voor grote gezinnen en inwoners met incontinentiemateriaal. 
Het invoeren van diftar in 2023 geeft onze inwoners een extra gewenningsjaar in 
2022 en draagt zo bij aan het draagvlak voor de implementatie van het nieuwe 
afval- en grondstoffenbeleid. In het jaar 2022, zoals ook aangegeven in het 
coalitieakkoord 2018 – 2022 van Hillegom, worden onze inwoners nog beter 
geïnformeerd en bewust (gemaakt) van de eigen invloed op de leefomgeving. 
Het college besluit aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om de ingangsdatum voor diftar (een gedifferentieerd tarief 
voor het aanbieden van huishoudelijk restafval) vast te stellen op 1 januari 
2023. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


