
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 9 november 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-20-134379 - 469502 

Onderwerp Vaststellen Lokale Energiestrategie 1.0 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Lokale Energiestrategie 1.0 vast te stellen. 

Samenvatting Hillegom wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is een grote opgave, die veel 
vraagt van inwoners, ondernemers, organisatie en de gemeente zelf. De Lokale 
Energiestrategie (LES) legt de ambities van Hillegom vast en geeft perspectief 
aan inwoners, bedrijven, organisaties en onze ketenpartners zoals Liander. 
Daarnaast is de LES, samen met de al eerder vastgestelde Transitievisie Warmte 
(TVW) de basis voor een uitvoeringsplan. De LES is opgesteld in samenwerking 
met ketenpartners, inwoners en andere belanghebbenden. Dat is belangrijk, 
want iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen om van Hillegom een 
energieneutrale gemeente te maken. Ook in het uitvoeringsplan is daarom 
straks veel aandacht voor communicatie en participatie. 
De LES is een strategie op basis van zes sporen: 
- De gemeente geeft het goede voorbeeld, verduurzamen van de gemeentelijke 
gebouwen; 
- Het stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving, dat wat je 
niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken; 
- Het faciliteren van de groei van elektrisch verkeer en duurzame mobiliteit; 
- Het stimuleren van duurzame opwek zon op daken, kleinschalig, grootschalig 
en boven parkeerplaatsen; 
- Het onderzoeken van duurzame opwek zon en wind op land, onderzoek naar 
mogelijkheden binnen wettelijke en wenselijke kaders; 
- Samenwerken in de regio en met buurgemeenten om tot een optimaal 
energieaanbod te komen. 
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 
waarin de raad voorgesteld wordt om de Lokale Energiestrategie 1.0 vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-218728 - 484124 

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

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

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

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-217566 - 482118 

Onderwerp Beleidsnotitie nieuwe Wet Inburgering Hillegom 



Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    De ‘Notitie Nieuwe Wet Inburgering 2022-2025’ vast te stellen. 
2.    In te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
ISD Bollenstreek, onder voorbehoud van toestemming door de raad. 
 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
3. Kennis te nemen van de 'Notitie Nieuwe Wet Inburgering 2022-2025'; 
4. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 2e wijziging 
van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek; 
5. De verordening Inburgering gemeente Hillegom 2022 vast te stellen.  

Samenvatting Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf deze 
datum krijgt de gemeente de regierol en zijn wij verantwoordelijk voor het 
aanbieden van inburgeringsonderwijs aan statushouders en andere 
inburgeringsplichtigen. De notitie ‘Nieuwe wet inburgering ‘2022-2025’ beschrijft 
de uitgangspunten voor de inburgering van de statushouders en hoe de 
uitvoering vorm gaat krijgen.  
 
In het kader van de (nieuwe) Wet Inburgering 2021 heeft de 
Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek (hierna ISD) een centrale rol en 
zal daarbij diverse nieuwe taken uit gaan voeren. 
Naar aanleiding van deze nieuwe taken dient de Gemeenschappelijke regeling 
ISD Bollenstreek gewijzigd te worden. Ook dient er een verordening opgesteld te 
worden. 
Aan de raad wordt voorgelegd kennis te nemen van de 'Notitie Nieuwe Wet 
Inburgering 2022-2025', in te stemmen met de 2e wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek en de verordening Inburgering 
gemeente Hillegom 2022 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-218728 - 485032 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 oktober 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 oktober 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-215969 - 482862 

Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen van de raad betreffende de rotonde 
IKC/Weerlaan 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 De beantwoording van de schriftelijke vragen van de raad over de rotonde 
IKC/Weerlaan vast te stellen. 

Samenvatting Op 15 oktober 2021 heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot 
de rotonde IKC (Integraal Kind Centrum) /Weerlaan naar aanleiding van het 
verzoek van een bewoonster om de aantakking van Heemskerklaan op deze 
rotonde open te stellen voor autoverkeer. De gemeenteraad wil weten of het 
niet openstellen voor autoverkeer van de Heemskerklaan gebaseerd is op 
voldoende onderzoek en advies. De keuze wel of niet openstellen van de 
Heemskerklaan voor autoverkeer is gebaseerd op advies van twee 
verkeersadviesbureaus. Uit onderzoek blijkt dat het veiliger is om de 
Heemskerklaan niet open te stellen voor autoverkeer. Het college besluit de 
beantwoording schriftelijke vragen vast te stellen en te versturen aan de raad.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-214749 - 477458 



Onderwerp Belastingverordeningen 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt 
voorgesteld vast te stellen:  

1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Hillegom 2022; 
2. De Verordening reinigingsheffingen Hillegom 2022 met bijbehorende 

tarieventabel; 
3. De Verordening rioolheffing Hillegom 2022; 
4. De Verordening lijkbezorgingsrechten Hillegom 2022; 
5. De Verordening precariobelasting en rechten Hillegom 2022 met 

bijbehorende tarieventabel; 
6. De Verordening marktgeld Hillegom 2022; 
7. De Legesverordening Hillegom 2022 met bijbehorende tarieventabel; 
8. Het Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2022. 

Samenvatting Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen en de daarbij 
behorende tarieven vast. De verordeningen en tarieven voor 2022 zijn in lijn 
met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2022 en de Kadernota 
2022. Het college besluit het voorstel om de belastingverordeningen 2022 vast 
te stellen en aan de raad voor te leggen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


