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Z-20-137570 - 322265
Voorstel tot aanpassen van de APV Hillegom, invoeren verbod magneetvissen
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
De raad voor te stellen artikel 5.30 van de Algemeen Plaatselijke Verordening
Hillegom als volgt aan te passen: aan de Algemene Plaatselijke Verordening
Hillegom toe te voegen artikel 5:30a Bescherming waterbodem en
magneetvissen.
1.- Het is verboden in of bij openbaar water te baggeren, te dreggen of te
steken in de waterbodem, alsmede te vissen naar voorwerpen en/of stoffen met
behulp van magneten of enige techniek met een vergelijkbare werking.
2.- Het college kan ontheffing verlenen van het in lid 1 genoemde verbod.
3.- Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

4.- Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet,
het Binnenvaartpolitiereglement, de Provinciale vaarwegverordening.
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Magneetvissen is net als het zoeken met een metaaldetector een populaire
hobby. Met grote regelmaat verschijnen er mediaberichten over bijzondere
vondsten die met een magneet uit het water zijn getrokken. Maar
magneetvissen heeft ook een keerzijde. Recent zijn diverse keren meerdere
scherpe explosieven opgevist uit de Trekvaart Leiden Haarlem. De
explosieven opruimingsdienst (EOD) heeft aangegeven dat scherpe explosieven
geactiveerd kunnen worden door het magneetvissen mede gelet op de
instabiliteit van deze explosieven. Vanwege het gevaar dat daardoor kan
ontstaan is het noodzakelijk om een verbod op magneetvissen in te voeren. Van
de locatie bij de Trekvaart Leiden Haarlem is inmiddels bekend dat daar
explosieven hebben gelegen, onderzocht wordt of er nog meer ligt. In hoeverre
dat ook geldt voor andere locaties in Hillegom is vooralsnog niet duidelijk,
daartoe is onderzoek nodig. Echter omdat het instellen van een verbod
uitsluitend voor de locatie Trekvaart Leiden Haarlem zal leiden tot uitwijkgedrag
naar andere watergangen in de gemeente en niet valt uit te sluiten dat daar ook
explosieven kunnen liggen wordt voorgesteld het verbod in te stellen voor alle
watergangen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-133964 - 316946
Ledenraadpleging VNG wijziging garantstelling WSW
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
1. Niet in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de achtervangpositie
van gemeenten ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zoals in
bijgevoegde VNG Ledenbrief wordt voorgesteld.
Gemeenten staan als achtervang garant voor een deel van de leningen van
woningcorporaties via het borgingssysteem van het Waarborgfonds Sociale

Woningbouw (WSW). Het Rijk staat voor 50% in de achtervang, 25% wordt
verdeeld over alle gemeenten die borg staan en 25% wordt opgevraagd bij de
gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd. Deze laatste 25% is nu
niet direct gerelateerd aan het woningbezit van de corporatie in de betreffende
gemeente. Het voorstel van de VNG en het WSW is nu om deze laatste 25% te
verdelen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat van het woningbezit in
de gemeente. De VNG heeft een indicatieve berekening gemaakt waaruit de
huidige verdeling wordt vergeleken met de toekomstige situatie. Voor de HLT
gemeenten blijkt daaruit niet dat de verhoudingen niet een betere afspiegelingen
worden van het woningbezit van de corporatie in een gemeente. Daarnaast
neemt het totale bedrag waar Hillegom, Lisse en Teylingen garant voor staan
aanzienlijk toe (met €78 miljoen). Daarom wordt besloten niet in te stemmen
met het VNG voorstel tot wijziging van de achtervangpositie van gemeenten ten
aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
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

Samenvatting

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-131041 - 323086
Beantwoording schriftelijke vragen ongelijkheid in beloning man/vrouw
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM WMO en Participatie
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over gelijke beloning
en kansen voor gelijk werk van D66 vast te stellen.
Door de heer S. Boschma van D66 zijn schriftelijke vragen gesteld over gelijke
beloning en kansen voor gelijk werk. Het college beantwoordt deze vragen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-137793 - 322594
Zienswijze begrotingswijziging HLTsamen 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Als zienswijze het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerp begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke
Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.
Op 16 april 2019 heeft de gemeente Lisse besloten om een aantal taken in het
beheer van de openbare ruimte anders in te vullen en de
dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden voor deze taken te beëindigen
en terug te nemen in eigen beheer. De gemeente Lisse en Meerlanden hebben in
december 2019 overeenstemming bereikt over de overdracht. Per 1 januari
2020 voert HLTsamen deze taken in opdracht van de gemeente Lisse uit. Voor
de formele besluitvorming dient het bestuur van HLTsamen de uitvoering van
deze zogenoemde plustaak, te aanvaarden inclusief
de financiële consequenties. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig van
HLTsamen (budgetoverheveling vanuit de gemeentelijke begroting naar de
begroting van HLTsamen). De raden kunnen bij het bestuur van HLTsamen hun
zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging naar voren brengen. Het bestuur
HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de
gewijzigde begroting en zendt daarna de vastgestelde gewijzigde begroting aan
de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging
2020 uit te brengen met een positieve strekking.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-133445 - 321921
beantwoording schriftelijke vragen Bloeiend Hillegom
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over het
Burgemeester van Nispenpark van Bloeiend Hillegom vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

Door mevrouw Heemskerk van Bloeiend Hillegom zijn schriftelijke vragen
gesteld over het Burgemeester van Nispenpark. Het college beantwoordt deze
vragen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

