
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 8 september 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. F.Q.A. van 
Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 
secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-148561 - 343801 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 september 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 september 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145249 - 343232 

Onderwerp Raadsbrief Voortgang begroting 2021-2024 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De raadsbrief 'Voortgang begroting 2021-2024 vast te stellen. 

Samenvatting Om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de begroting is de 
raadsbrief 'Voortgang begroting 2021-2024' verzonden naar de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-141272 - 340709 

Onderwerp Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom 2020-2023 

Portefeuillehouder Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het plan 'Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom 2020-2023' vast te stellen.  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom 
2020-2023' vast te stellen en deze ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Het college van Hillegom zet in op het voorkomen en tegengaan van 
eenzaamheid. Veel initiatieven, partijen en aanbod in de gemeente hebben 
direct of indirect het tegengaan van eenzaamheid tot doel. Er gebeurt dus al 
veel, maar de aanpak van eenzaamheid is complex. Er is niet een oplossing voor 
eenzaamheid. In het coalitieakkoord is eenzaamheid als belangrijk thema 
opgenomen. Landelijk loopt het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. 
Hillegom heeft zich hierbij aangesloten. De gemeenteraad heeft incidenteel 
budget beschikbaar gesteld. 
 
De gemeente wil de komende jaren een brede beweging op gang brengen met 
inwoners en organisaties en werken aan een duurzame aanpak. Daarvoor is een 
meerjarenplan opgesteld. Dit plan is niet statisch en kan op basis van resultaten 
en ervaringen worden aangepast. Uitgangspunt is te doen wat werkt en wat 
nodig is. We willen daarbij waar mogelijk aansluiten bij wat er al is. Via het 



document 'Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom 2020-2023' informeren we de 
gemeenteraad over wat er tot nu toe is gedaan en wat de verdere plannen zijn. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137386 - 321532 

Onderwerp Straatnaamgeving Vossepolder 3, 4 en 5 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om voor de openbare ruimte in het gebied 'Vossepolder' (fase 3, 4 en 5) 
Hillegom, de straatnamen Beijerinck (nieuw) en Schellinkhout, Cruquius, Hertog 
Reynout (bestaand) vast te stellen. (Een en ander conform de bijgaande 
situatietekening.) 

Samenvatting Op dit moment wordt in Hillegom gewerkt aan het opnieuw inrichten van 
openbare ruimten in het gebied 'Vossepolder' (fase 3, 4 en 5). Hierin worden 4 
(gedeeltelijk) nieuwe straten aangelegd die van een naam moeten worden 
voorzien. Drie van deze straten zijn bestaande straten, die moeten worden 
doorgetrokken. 
 
Er is gebruik gemaakt van de suggesties van de Stichting Vrienden van Oud 
Hillegom. Er is gekozen voor de namen Schellinkhout, Cruquius, Hertog Reynout 
en Beijerink (nieuw). 
 
Besloten wordt om voor de openbare ruimte in het gebied 'Vossepolder' (fase 3, 
4 en 5) Hillegom, de straatnamen Beijerinck (nieuw) en Schellinkhout, Cruquius, 
Hertog Reynout (bestaand) vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-131188 - 336281 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Wonen 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, 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. Het bestemmingsplan Wonen met identificatienummer 
NL.IMRO.0534.Wonen-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan Wonen. 

2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen. 

  

 

  

Samenvatting Op 6 juni 2018 is een uitspraak gedaan door de Raad van State 
(ECLI:NL:RVS:2018:1882) waaruit blijkt dat indien de betekenis van de term 
"wonen" niet nader wordt bepaald en voor de term niet naar enig voorschrift in 
een bestemmingsplan wordt verwezen, er aansluiting moet worden gezocht bij 
het algemeen spraakgebruik. Dit komt erop neer dat onder de term “wonen” 
diverse uiteenlopende vormen van huishouding kunnen worden begrepen. Een 
inventarisatie van de bestemmingsplannen in de gemeente Hillegom wijst uit dat 
niet alle bestemmingsplannen zijn ingericht overeenkomstig dit planologisch-
juridisch gewenste regime. Daardoor kunnen woningen gesplitst worden in 
meerdere eenheden, zonder dat de gemeente daar een ruimtelijke of 
stedenbouwkundige overweging bij kan maken. Dit is in het algemeen niet 
gewenst. Tevens kan opsplitsen leiden tot ongewenste vormen van 
kamerverhuur. 
 
Deze ongewenste situatie wordt met dit zogenaamde (paraplu)bestemmingsplan 
aangepast. 
Hiertoe zijn de begrippen "Wonen", "Woning", “Huishouden" en "(Bedrijfsmatige) 
kamerverhuur" opgenomen in dit bestemmingsplan. Deze begrippen worden 
toegevoegd, of vervangen het begrip in de vigerende bestemmingsplannen, 
indien het daar reeds aanwezig is. Tevens wordt er een gebruiksregel 
toegevoegd. Deze houdt in dat in een (bedrijfs)woning en/of wooneenheid 
maximaal één huishouden is toegestaan. 
 
Het (paraplu)bestemmingsplan "Wonen" gaat gelden voor heel Hillegom met 
uitzondering het gebied waarvoor het omgevingsplan Buitengebied en de 



Zanderij in voorbereiding is. Daar wordt de regeling meegenomen in het 
omgevingsplan. 
 
Het college heeft op 23 juni 2020 besloten om het ontwerpbestemmingsplan 
"Wonen" vast te stellen en ter visie te leggen en de raad te informeren met een 
raadsbrief. 
 
Van 24 juni t/m 4 augustus 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Wonen"  
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. 
Besloten wordt daarom om aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan " 
Wonen" ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-141353 - 330178 

Onderwerp Straatnaamgeving Julianapark 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om voor de openbare ruimte tussen de straten Juliana van Stolberglaan, Pr. 
Beatrixlaan, Pr. Marijkestraat en Oranjelaan te Hillegom, de naam 'Julianapark' 
vast te stellen. (Een en ander conform de bijgaande situatietekening.) 

Samenvatting Op dit moment wordt in Hillegom gewerkt aan het opnieuw inrichten van 
openbare ruimten tussen de straten Juliana van Stolberglaan, Pr. Beatrixlaan, 
Pr. Marijkestraat en Oranjelaan. Op deze locatie wordt een park gerealiseerd. In 
de volksmond wordt deze locatie het 'Julianapark' genoemd. De initiatiefnemers 
hebben nu gevraagd om het park officieel te benoemen tot 'Julianapark'. 
 
Besloten wordt om voor de openbare ruimte tussen de straten Juliana van 
Stolberglaan, Pr. Beatrixlaan, Pr. Marijkestraat en Oranjelaan te Hillegom, 
de naam 'Julianapark' vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


