BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

6 april 2021

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-21-171078 - 407781
Raadsbrief aanbieding evaluatie economische samenwerking Duin- en
Bollenstreek
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Advies
De bijgevoegde raadsbrief inzake aanbieding evaluatie economische
samenwerking Duin- en Bollenstreek vast te stellen.
Het college doet de gemeenteraad het evaluatierapport over de economische
samenwerking Duin- en Bollenstreek toekomen, alsmede zet het het voorgesteld
proces van behandeling uiteen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-166282 - 408391
Raadsbrief leerlingenvervoer

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM JOSVC
1. Bijgaande raadsbrief toe te zenden aan de gemeenteraad van Hillegom
Het college wil de gemeenteraad graag informeren over de verlenging van de
overeenkomst leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Daarom wordt bijgaande
brief aan de raad toegezonden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-168650 - 400082
Uitkomsten uit burger- en ondernemerspeiling WaarStaatJeGemeente

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

TM Informatiecentrum
1. Kennis te nemen van de uitkomsten uit de burger- en
ondernemerspeiling WaarStaatJeGemeente.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Waar staat Hillegom?" vast te
stellen.
Om inzicht te krijgen in de gemeentelijke prestaties heeft de gemeente Hillegom
in samenwerking met I&O Research een Waarstaatjegemeente onderzoek
uitgevoerd. Behalve de tweejaarlijkse burgerpeiling heeft de gemeente Hillegom
in het laatste kwartaal van 2020 ook een peiling onder ondernemers uit laten
voeren. Hierbij is gebruik gemaakt van de door VNG realisatie opgestelde en
gevalideerde standaardvragenlijsten. De gemeente Hillegom heeft hieraan nog 2
extra vragen toegevoegd: (1) In hoeverre sluiten de inspanningen van uw
gemeente aan bij uw verwachtingen? en (2) Wat wilt u aan de gemeente
meegeven als het gaat om de dienstverlening aan inwoners / ondernemers

gedurende deze periode (sinds de uitbraak van het coronavirus) ?
De scores van de gemeente Hillegom zijn te vergelijken met andere
deelnemende gemeenten op de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze zijn
hoger dan gemiddeld in Nederland.
De scores zijn eind januari 2020 op de benchmarksite Waarstaatjegemeente.nl
gepubliceerd.
De uitkomsten worden binnen de ambtelijke werkorganisatie HLT Samen
gedeeld en (met het oog op de positieve scores) voorzien van een compliment
van het college voor de organisatie van HLT samen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-171026 - 407878
Intentieverklaring privacy sociaal domein
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De intentieverklaring 'omgaan met persoonsgegevens bij de toeleiding naar
hulp in het sociaal domein in de Duin- en Bollenstreek, versie 1.0' vast te
stellen.
2. De burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto artikel
3:60 Burgerlijk Wetboek een volmacht te laten verlenen aan wethouder J. van
Rijn voor het ondertekenen van de intentieverklaring.

Samenvatting

In het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toeleiding naar
en coördinatie van de hulp- en dienstverlening. De gemeenten zijn hierbij
verwerkingsverantwoordelijk. Veilige uitwisseling van persoonsgegevens is een
noodzakelijke voorwaarde voor de juiste hulp aan onze inwoners en van belang
voor een goede samenwerking. Met de gemeenten en diverse zorgorganisaties in
de Duin- en Bollenstreek zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling
over hulp- en dienstverlening binnen de wettelijke privacykaders. Deze
afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring. Hiermee wordt de toeleiding
naar hulp- en dienstverlening binnen de wet- en regelgeving op het gebied van
privacy gewaarborgd. Het college wordt gevraagd de intentieverklaring vast te
stellen en te laten ondertekenen door de verantwoordelijke wethouder.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-169639 - 402983
Samenwerkingsovereenkomst 'Scheef Huisje Hillegom'
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De samenwerkingsovereenkomst ‘Scheef Huisje Hillegom’ tussen de
gemeente Hillegom en Woonstichting Stek aan te gaan.
2. Het realiseren van een scheef huisje aan te merken als dienst van algemeen
economisch belang.
Ten behoeve van de ontwikkeling van het Scheef Huisje in Hillegom is een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld, welke afspraken vastlegt tussen de
gemeente Hillegom en Woonstichting Stek. Deze afspraken gaan in op de
realisatie, exploitatie, kosten en grondgebruik. Het College van B&W van de
gemeente Hillegom heeft besloten om deze samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan. Daarnaast heeft het College de ontwikkeling van het Scheve Huisje in
Hillegom aangemerkt als dienst van algemeen economisch belang (DAEB).
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-170095 - 404508
Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Planvorming
1. het voorontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom vast
te stellen.
2. het vooroverleg met de vooroverlegpartners conform artikel 3.1.1 Bro
en de inspraak voor het voorontwerpbestemmingsplan Goed Wonen

fase 2, Hillegom met de identificatiecode
NL.IMRO.0534.bpgoedwonenfa2-VO01 te starten.
3. de bijgevoegde raadsbrief "Starten procedure
voorontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom" vast te
stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.
Samenvatting

In 2006 heeft de gemeenteraad de Kadernota Goed Wonen vastgesteld. Hiermee
werden de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkelingen in dit
plangebied -bekend als Goed Wonen- vastgelegd. Het gaat hierbij om het gebied
tussen de Krochtstraat, Meerstraat, Prins Hendrikstraat en Hofstraat.
Woonstichting Stek is sindsdien voor haar sociale huurwoningen op deze locatie
bezig met een zogenaamde binnenstedelijke herstructurering. Het bestaande
woningbestand, 36 sociale huurwoningen, wordt daarmee vervangen door een
nieuw, voornamelijk sociaal, woningbestand dat toekomstbestendig is en zich
goed voegt in de bestaande omgeving. Het gaat in de nieuwe situatie om twee
blokken van 20 sociale huurappartementen, één blok van 17 vrije sector
koopappartementen en 5 nieuwe vrije sector koopwoningen aan de Julianastraat
ter hoogte van het huidige parkeerterreintje. Daarmee worden er in totaal 62
nieuwe woningen gerealiseerd.
Met de kadernota is voorzien in een gefaseerde ontwikkeling. Na de realisatie
van fase 1, het blok met huurwoningen tussen de Prins Hendrikstraat en de
Emmastraat, zijn Stek en de gemeente in overleg geweest om te komen tot een
passend woningbouwprogramma voor fase 2. In 2018 is het Koersdocument
opgesteld in opdracht van het college. Vooruitlopend op de aankomende
Omgevingswet en in het verlengde van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 zijn
daarmee de randvoorwaarden voor fase 2 herzien ten opzichte van het
Koersdocument. De raad heeft hier in 2019 vragen over gesteld die zijn
beantwoord door het college.
Met als uitgangspunt het Koersdocument heeft Stek in overleg met de gemeente
een stedenbouwkundige opzet gemaakt. Daarnaast zijn zowel het parkeren als
het woonprogramma voldoende uitgekristalliseerd. Dit alles is de basis voor het
voorliggende voorontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2, Hillegom.
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Goed Wonen fase 2,
Hillegom vast te stellen en ter inzage te leggen voor inspraak en vooroverleg.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

