
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
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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;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-217540 - 482041 

Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

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 tot vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Hillegom vast te stellen. 
2.    Kennis te nemen van de toelichting op de Algemene Plaatselijke 
Verordening Hillegom.  

Samenvatting  
Jaarlijks worden er vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
wijzigingen in de model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangebracht. 
In deze wijzigingen is de meest recente wetgeving en jurisprudentie verwerkt. 
Vervolgens komen er ook verzoeken tot wijzigingen die voortkomen uit 
praktijkervaringen van APV-vergunningverlening, de Boa’s en de politie.  
De wijzigingen bevatten bijvoorbeeld onderwerpen/artikelen die op dit moment 
niet in de APV zijn opgenomen maar waaraan vanuit de praktijk wel behoefte 
aan is, of onderwerpen/artikelen die beter, scherper omschreven moeten worden 
zodat dit de uitvoering ten goede komt.    
 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
-    Het herschrijven van artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de openbare plaats. 
-    Artikel 2:24 definities, waarbij de omschrijving van een klein evenement is 
verruimd. 
-    Artikel 2:73a Verbod op carbidschieten, waarbij het college de mogelijkheid 
krijgt om ontheffing te verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211514 - 471838 

Onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit "Kampeerplaatsen" 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het aanwijzingsbesluit "Kampeerplaatsen" vastgesteld op 14 juli 2015, in te 
trekken. 

Samenvatting Het college besluit om het aanwijzingsbesluit "Kampeerplaatsen" in te trekken. 
Dit besluit is het gevolg van door bewoners ervaren overlast van kampeerders 
met hun camper op de camperplekken bij de Vosse en in verband met de 
herinrichting van het terrein van het Integraal Kindcentrum (IKC) en de daaruit 
volgende behoefte voor meer parkeerplaatsen. Gezien de behoefte aan 
camperplekken in de regio, heeft het college aangegeven nieuwe initiatieven 
voor camperplekken bij (agrarische) ondernemers te stimuleren en faciliteren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221940 - 492002 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Leerlingenvervoer fractie Co Jansen 



Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: Aanvullende 
schriftelijke vragen leerlingenvervoer/19 november 2021/Fractie Co Jansen' vast 
te stellen. 

Samenvatting Naar aanleiding van een incident in het leerlingenvervoer op 16 november jl. 
heeft de fractie Co Jansen aanvullende schriftelijke vragen over het 
leerlingenvervoer gesteld. De antwoorden zijn door het college vastgesteld.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-222424 - 490942 

Onderwerp Bodemonderzoek volkstuinvereniging Elsbroek 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Kennis te nemen van het bodemonderzoek in volkstuincomplex Elsbroek. 

Samenvatting Er is een bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van lood in de 
bovengrond bij het volkstuincomplex aan de Hyacinthenlaan 25 te Hillegom. De 
resultaten stellen dat er sprake is van een voldoende bodemloodkwaliteit is voor 
het gebruik als moestuin. Het college neemt kennis van het bodemonderzoek 
dat is uitgevoerd bij het volkstuincomplex aan de Hyacinthenlaan 25 te 
Hillegom. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-220156 - 486427 

Onderwerp Stand van zaken Schiphol 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen en ter informatie aan de gemeenteraad aan te 
bieden. 

Samenvatting Met deze raadsbrief informeren wij de raad over de belangrijkste ontwikkelingen 
in het Schipholdossier. Besloten wordt om de raadsbrief 'Stand van zaken 
Schipholdossier' vast te stellen en aan de raad te bieden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-222187 - 490477 

Onderwerp Subsidieregeling peuteropvang en VE Hillegom 2022 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De subsidieregeling peuteropvang en VE Hillegom 2022 vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente Hillegom biedt betaalbare peuteropvang plekken aan, aan 
gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor de 
kinderen die iets extra's nodig hebben is er voorschoolse educatie beschikbaar. 
Voorheen was dit geregeld in een door de raad vastgestelde verordening, het is 
echter meer passend om dit in een subsidieregeling te doen. De 
subsidieverstrekking werd voorheen geregeld met een verordening. Het is echter 
passender om dit in een subsidieregeling te doen. Bij het opstellen van deze 
regeling zijn direct de nieuwe wettelijke eisen meegenomen. Vanaf 1 januari 
2022 zijn alle gemeenten namelijk verplicht om hbo-geschoolde medewerkers in 
te zetten in de voorschoolse educatie. De gemeente Hillegom vergoed de kosten 
hiervoor door middel van het verstrekken van een subsidie. Deze extra 
subsidiemogelijkheid is verwerkt in de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en 
VE Hillegom 2022. Het college besluit de subsidieregeling peuteropvang en VE 
Hillegom vast te stellen.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166226 - 391384 

Onderwerp Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Hillegom 2021 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Hillegom 2021 vast 
te stellen. 
  

Samenvatting De gemeente vindt kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang belangrijk. 
De Wet kinderopvang verplicht de gemeenten om zorg te dragen voor toezicht 
en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang in haar gemeente. In opdracht 
van de gemeente inspecteert de GGD Hollands Midden (toezichthouder) jaarlijks 
alle locaties van kinderopvang, de gastouderbureaus en een deel van de 
gastouders in de gemeente. Hierbij wordt beoordeeld of er sprake is van 
verantwoorde kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van 
kinderen in een veilige en gezonde omgeving. De gemeente kan een 
handhavingsbesluit nemen wanneer geconstateerd wordt dat een kwaliteitseis 
niet wordt nageleefd. Het huidige handhavingsbeleid kinderopvang is niet meer 
actueel, om deze reden is er een nieuwe beleidsregel opgesteld. De nieuwe 
beleidsregel sluit aan bij de in 2018 en 2019 aangepaste Wet innovatie en 
kwaliteit kinderopvang (IKK). Daarnaast aan de invoering van het herstelaanbod 
door de toezichthouder. Met het herstelaanbod worden tekortkomingen sneller 
opgelost zonder dat hiervoor handhaving nodig is. De nieuwe beleidsregel zorgt 
voor een transparante en gelijkwaardige werkwijze en stimuleert kwalitatief 
goede kinderopvang. Het college besluit om de Beleidsregel toezicht en 
handhaving Wet kinderopvang Hillegom 2021 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


