
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 7 september 2021 

 
 

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-21-205140 - 459479 

Onderwerp Vaststellen beleid laadinfrastructuur 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beleidsregels Laadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hillegom 
2021 vast te stellen. 
2. Het eindverslag 
procedure zienswijze Beleidsregels laadinfrastructuur elektrische voertuigengem
eente Hillegom 2021 vast te stellen. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
3.1 De Beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Hillegom vast te stellen. 
3.2 Het 
eindverslag procedure zienswijze Beleidsvisie laadinfrastructuur gemeente Hilleg
om vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om de beleidsregels Laadinfrastructuur elektrische 
voertuigen gemeente Hillegom 2021 ongewijzigd vast te stellen, alsmede het 
eindverslag van de zienswijzeprocedure. Tevens heeft het college besloten om 
de Beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Hillegom, en het eindverslag van de 
zienswijzeprocedure, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 
In haar vergadering van 26 april 2021 heeft het college besloten om inspraak te 
verlenen op de concept-beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Hillegom en op 
de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente 
Hillegom 2021. In de periode waarin zienswijzen op de beleidsstukken konden 
worden ingediend, zijn geen zienswijzen bij de gemeente binnengekomen. 
 
In het Regeerakkoord 2017 ‘vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat 
uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om deze opgave te 
verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij 
het Klimaatakkoord toegevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL 
moeten op regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, 
gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het 
Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Door het faciliteren 
van voldoende nieuwe laadlocaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de doelstellingen voor duurzame mobiliteit. Tegelijk met deze beleidsvisie zijn 
beleidsregels opgesteld, die aangeven welke eisen en voorwaarden er gelden bij 
de realisatie van laadinfrastructuur in de gemeente. De beleidsvisie en de 
beleidsregels voor laadinfrastructuur tezamen geven het kader waarbinnen de 
realisatie van laadinfrastructuur in de gemeente kan plaatsvinden. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208483 - 466211 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 augustus 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 augustus 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-199151 - 459148 

Onderwerp Decentralisatie Maatschappelijke Zorg 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

. Met ingang van 1 januari 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het 
gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO), 
verslavingszorg (VZ) en/of bemoeizorg (OGGZ) uit te (laten) voeren die nu 
gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente Leiden. 
Een aantal taken blijven we regionaal organiseren. 
 
2. Met andere gemeenten in Holland Rijnland samenwerkingsafspraken te 
maken over:  

 De wijze waarop de rijksmiddelen voor bestaande cliënten 
BW (vanuit historisch budget) over de gemeenten verdeeld worden 
in de periode totdat alle middelen BW rechtstreeks van het Rijk naar 
de individuele gemeenten komen; 

 De wijze waarop de decentralisatie-uitkering voor MO, VZ en OGGZ 
over de gemeenten verdeeld wordt zodat gemeenten deze taken zelf 
kunnen financieren; 

 De wijze waarop specialistische voorzieningen gezamenlijk met de 
gemeenten in de regio Holland Rijnland worden gecontracteerd en 
gefinancierd; 

 De wijze waarop om te gaan met compensatie van eventuele (nader 
in beeld te brengen) frictiekosten die bij gemeente Leiden optreden 
als gevolg van het beëindigen van de centrumgemeentefunctie; 

 De wijze waarop de regionale toegang, inkoop, monitoring en 
overige ambtelijke taken betreffende de regionale specialistische 
voorzieningen worden geregeld.   

3. Met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 
samenwerkingsafspraken te maken over:  

 Het gezamenlijk contracteren en financieren van ondersteuning 
met wonen en opvang in de Duin- en Bollenstreek 

 Over de wijze waarop de samenwerking, monitoring en sturing 
geregeld wordt. 

4. De juridische verankering voor de uitvoering van de regionale en sub-
regionale taken uit te werken en zo nodig voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 
5. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
€ 688.885,- op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en conform 
de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte 
aan Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en/of 
bemoeizorg:    

 Middelen voor bestaande cliënten Beschermd Wonen, die hiervoor 
vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling, 
vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen (vanuit 
historisch verdeelmodel, niveau 2023 €493.185,-/ niveau 2032 € 
0.-) 

 Middelen voor nieuwe cliënten Bescherm Wonen die de gemeente 
rechtstreeks vanuit het Rijk ontvangt (vanuit nieuw objectief 
verdeelmodel, niveau 2023 €130.888,-/ niveau 2032 €1.170.235,-
) 

 Middelen voor Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en/of 
bemoeizorg die hiervoor vanaf 2023 volgens door het college vast 
te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden 
overgedragen (niveau 2023-2032 jaarlijks € 64.812,-) 

  

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 worden de financiële middelen voor beschermd 
wonen door het Rijk geleidelijk steeds meer naar de afzonderlijke gemeenten 
overgedragen. Met deze verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat 
benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in samenhang met andere sociale 
activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd. Voor inwoners met 
specifieke behoeften waarvoor de ondersteuning lokaal niet aanwezig is of 
georganiseerd kan worden, maken de gemeenten afspraken hoe deze in de regio 
beschikbaar zijn. 
De gemeenten in Holland Rijnland hebben in 2017 ter voorbereiding op deze 
decentralisatie en transformatie het beleidskader ‘Maatschappelijke Zorg Holland 
Rijnland 2017-2025’ opgesteld en vastgesteld. De uitgangspunten voor het 
beleid zijn nog steeds actueel. Om uitvoering te geven aan de decentralisatie en 
transformatie maatschappelijke zorg is een besluit nodig om met ingang van 1 
januari 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van beschermd 



wonen en maatschappelijke opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg uit te 
(laten) voeren. Deze taken zijn nu gemandateerd aan en worden uitgevoerd 
door centrumgemeente Leiden. Een aantal taken blijven we regionaal 
organiseren. 
Daarvoor maakt het College van B&W, samen met de andere gemeenten in 
Holland Rijnland, door middel van dit besluit samenwerkingsafspraken en laat dit 
juridisch verankeren. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen om de 
financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en 
conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een 
behoefte aan beschermd wonen of maatschappelijke opvang, verslavingszorg 
en/of bemoeizorg.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198630 - 460285 

Onderwerp Reactie en zienswijze op Herziening 2021 Omgevingsbeleid 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  Bijgaande brief met reactie en zienswijze op Ontwerp Herziening 2021 
Omgevingsbeleid vast te stellen. 
2.  Kennis te nemen van bijgaande gezamenlijke (concept)brief reactie en 
zienswijze op Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de regio Holland 
Rijnland. 

Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de Ontwerp Herziening 2021 
Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland en dient schriftelijk een reactie 
en zienswijze in om de lokale belangen in Hillegom te waarborgen. Gezamenlijk 
met de 13 gemeenten in Holland Rijnland wordt eveneens een schriftelijke 
reactie en zienswijze ingediend om de regionale belangen te behartigen. 
Besloten wordt om de brief met reactie en zienswijze op Ontwerp Herziening 
2021 Omgevingsbeleid vast te stellen en kennis te nemen van de gezamenlijke 
(concept)brief met reactie en zienswijze van 13 gemeenten op Ontwerp 
Herziening 2021 Omgevingsbeleid van Holland Rijnland. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-203767 - 459072 

Onderwerp Schriftelijke vragen Bloeiend Hillegom - gunning ontwikkeling sociale 
huurwoningen Sizo-terrein 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van Bloeiend 
Hillegom over de gunning voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen op het 
Sizo-terrein van 30 juli 2021 vast te stellen en voor te leggen aan de raad. 

Samenvatting Door de raadsfractie Bloeiend Hillegom zijn schriftelijke vragen gesteld over de 
gunning voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen op het Sizo-terrein. Het 
college beantwoordt deze vragen. Besloten wordt om de bijgevoegde 
beantwoording van schriftelijke vragen van Bloeiend Hillegom over de gunning 
voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen op het Sizo-terrein vast te 
stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


