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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-21-164684 - 392855 

Onderwerp Nazending Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) van 12 februari 2021. 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agenda van de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) van 12 februari 2021 waarin de nazending is verwerkt. 

Samenvatting Er is een nazending ontvangen over de agenda van de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
van 12 februari 2021.  
De nazending bestaat uit moties en nieuwe agendapunten: 
Bijlage 1 VNG ledenbrief nazending 
Bijlage 1a tm 5b nagezonden moties 
Bijlage 2 Def met nazending gew Adviezen VNG BALV 12 februari 2021 
Bijlage 6 Bestuursvoorstel kwijtschelding gedupeerden toeslagenaffaire 
Bijlage 7 krachtig groen herstel van Nederland 
Bijlage 8 Visual wet op decentraal bestuur 
Bijlage 8a Wet op het decentraal bestuur 
Kortheidshalve wordt voor de adviezen verwezen naar bijlage 2. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166564 - 392607 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 februari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 februari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164086 - 384028 

Onderwerp Strategische agendavorming 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. In te stemmen met het projectplan Strategische Agendavorming. 

Samenvatting Eind 2019 vond de Tussenevaluatie HLTsamen door Bureau Berenschot plaats. 
Eén van de aanbevelingen van Berenschot in de tussenevaluatie was het voor 
drie gemeenten gezamenlijk opstellen van een integrale, inhoudelijke visie en 
strategie. De gedachte 



hierbij is dat door het aanbrengen van focus binnen de gemeenten Hillegom, 
Lisse en Teylingen op strategisch relevante thema’s en ambities de drie 
gemeenten hun positie binnen de streek, regio en daarboven verstevigen. 
Daarbij vormen de strategische agenda’s de basis om de organisatie en haar 
bestuurders beter te positioneren in dynamische, grensoverschrijdende 
vraagstukken.  
 
 
Naast het resultaat - komen tot een brede strategische agenda voor Hillegom én 
een gezamenlijke agenda die zich uitstrekt over alle thema's (en die zich niet 
alleen richt op het fysieke domein)- is het gezamenlijke proces van groot 
belang: om de volle potentie van het areaal, gebied, cultuur, historische waarde, 
natuur, inwoners, ondernemers etcetera ook in de toekomst te benutten 
creeren we met elkaar een krachtige agenda waarin Hillegom, Lisse en Teylingen 
elkaar versterken en tegelijkertijd elkaar in de (eigen) waarde laten. In bijgaand 
projectplan ‘Strategisch agendavorming’ schetsen we op welke wijze en binnen 
welke tijdspanne we bovenstaande aanbeveling uitvoeren. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163552 - 382406 

Onderwerp Kredietaanvraag reconstructie Nieuweweg 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de Raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. Voor de reconstructie van de Nieuweweg een krediet van € 780.000,- 
beschikbaar te stellen. 
 
2. Bijgevoegde begrotingswijziging nr. 3 vast te stellen, waarmee krediet 
beschikbaar komt voor de reconstructie van de Nieuweweg 

Samenvatting Op 26 januari 2021 is het collegevoorstel betreffende de kredietaanvraag van de 
Nieuweweg aangehouden. Het college heeft besloten de inrichting van de 
Nieuweweg uit te voeren conform het ambtelijk advies maar zonder 
verkeersdrempels. Nu het plan is uitgewerkt om het werk te kunnen 
aanbesteden vragen we uw raad de benodigde financiële middelen hiervoor 
beschikbaar te stellen. De reconstructie bestaat in hoofdzaak uit het vervangen 
van de asfaltverharding en het aanbrengen van bermverharding (grastegels) 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-154864 - 363993 

Onderwerp Gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2021-2025 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het "Gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2021-2025". 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt gevraagd om het "Gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2021-2025" vast 
te stellen. 

Samenvatting Het gemeentelijk rioleringsplan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van 
het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater voor de periode 2021 tot en 
met 2025. De voorzieningen voor afval-, hemel- en grond- zijn nodig uit het 
oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van 
wateroverlast en de bescherming van het milieu. Met het plan liggen het 
gemeentebeleid, de te volgen strategie en de financiële consequenties voor de 
komende periode vast. Op basis van de financiële consequenties van het plan 
wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-162285 - 385842 

Onderwerp Zienswijze concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan 
ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 



Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde zienswijze over concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, 
beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ vast te stellen en in 
te dienen.  

Samenvatting De gemeente Haarlemmermeer heeft een concept beeldkwaliteitsplan ‘De 
verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ 
opgesteld. De omliggende gemeenten zijn om hun zienswijze hierop gevraagd. 
 
Besloten wordt om de zienswijze over concept beeldkwaliteitsplan ‘De 
verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ 
vast te stellen en in te dienen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158823 - 366574 

Onderwerp Vaststellen Bibob Beleid Hillegom 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Beleidslijn ‘BIBOB 2021 Hillegom’ vast te stellen en tevens de Bibob-
beleidslijn van 7 april 2015 in te trekken.  
  

Samenvatting Door de gemeenteraad van de gemeente Hillegom is, in 2019 middels een 
aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening, besloten dat zogenaamde 
“Malafide Branches“ verplicht kunnen worden om een exploitatievergunning aan 
te vragen. Als gevolg van dit besluit dient ook de Bibob beleidslijn aangepast te 
worden omdat een dergelijke vergunningsplicht nog niet was benoemd.  
 
Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verschillende 
Bibobbeleidslijnen binnen Hillegom, Lisse en Teylingen te uniformeren en verder 
te actualiseren. Dit om te voorkomen dat ondermijnende criminaliteit door het 
zogenaamde waterbedeffect in een van de drie gemeente actief kan worden. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165762 - 389789 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Stichting Voorieder1 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de Stichting ‘Voor ieder 1’ 
i.o., waarin de uitvoering van de integrale toegang tot het sociaal domein wordt 
belegd. 
2. De burgemeester volmacht te laten verlenen aan de verantwoordelijke 
wethouder tot het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst. 
3. Wethouder Van Rijn te mandateren om - als dat nodig is - nog kleine 
wijzigingen door te voeren in de dienstverleningsovereenkomst. 

Samenvatting De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben besloten dat zij 
met ingang van 1 januari 2021 gezamenlijk een integrale toegang tot het sociaal 
domein willen organiseren. Bij de integrale toegang wordt de hulpvraag van de 
inwoners van 0-100 jaar bezien in het geheel van de individuele- en 
gezinssituatie waarbij ook vragen rondom wonen, zorg en welzijn worden 
meegewogen. Voor het organiseren van deze gezamenlijke uitvoering hebben de 
deelnemende gemeenten met de nog op te richten uitvoeringsorganisatie 
(Stichting Voor ieder 1) een dienstverleningsovereenkomst opgesteld die nu 
voor ligt. Voor een overeenkomst met de Stichting i.o kan worden aangegaan, is 
het noodzakelijk dat de colleges afzonderlijk de dienstverleningsovereenkomst 
vaststellen. Pas daarna kan tot ondertekening namens de gemeente worden 
overgegaan. Voor de ondertekening wordt gevraagd die bevoegdheid over te 
dragen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 388134 

Onderwerp Voorlopige uitkomsten participatie energietransitie "Maatschappelijke 
Haalbaarheid" 



Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake Voorlopige uitkomsten participatie 
energietransitie "Analyse maatschappelijke Haalbaarheid" vast te stellen (bijlage 
1). 
  

Samenvatting In oktober 2020 is gestart met het participatietraject voor de RES, LES en TVW, 
kortom de energietransitie. De resultaten van de eerste fase van dit 
participatietraject zijn verwoord in de concept "Analyse maatschappelijke 
haalbaarheid". Met bijgevoegde raadsbrief informeren we de raad over de eerste 
fase van het participatietraject. 
Besloten wordt om: Bijgevoegde raadsbrief inzake Voorlopige uitkomsten 
participatie energietransitie "Analyse maatschappelijke Haalbaarheid" vast te 
stellen (bijlage 1). 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165099 - 387756 

Onderwerp Locatieplan ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Locatieplan 'ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw' vast te 
stellen. 
2. Het besluit van 1 december 2020 in zoverre te wijzigen dat 4 weken inspraak 
wordt vervangen door 6 weken inspraak. 

Samenvatting De raad van de gemeente Hillegom heeft een nieuw afval- en grondstoffenbeleid 
vastgesteld. Een beleid waarin voor restafval een aanbiedtarief gaat gelden. 
Voor de realisatie van dit beleid is het nodig om ondergrondse 
restafvalcontainers en semi-ondergrondse GFT-containers te plaatsen ten 
behoeve van de appartementencomplexen (hoogbouw). Hiervoor is door de 
gemeente in samenwerking met Meerlanden en woningcoöperatie Stek een 
locatieplan gemaakt. Dit plan is, conform de inspraakverordening, ter inzage 
gelegd. Naast publicatie op de gemeentepagina zijn ook alle inwoners van 
appartementen en de besturen van de Verenigingen van Eigenaren middels een 
brief geïnformeerd over het (ontwerp) locatieplan en de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen. We hebben 35 zienswijzen (19 locaties) ontvangen. Dit 
heeft geleid tot een aanpassing van het (ontwerp)locatieplan. In het eindverslag, 
ter afronding van de inspraakprocedure, wordt de afhandeling van de 
zienswijzen verwoord. 
Er kan, na besluitvorming, worden overgegaan tot gefaseerde plaatsing van de 
ondergrondse containers. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


