
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 24 januari 2023 

 
 

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;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-23-290095 - 614046 

Onderwerp Huurovereenkomst volkstuinvereniging Oude Beek 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde huurovereenkomst met de Volkstuinvereniging Oude Beek i.o. 
aan te gaan (bijlage). 
2. De Volkstuinvereniging Oude Beek een eenmalige bijdrage te verstrekken van 
€ 3.000,- voor de inrichting- en aanloopkosten. 
  

Samenvatting Het burgerinitiatief van een aantal burgers in Hillegom om te komen tot een 
Volkstuinenvereniging die het terrein gaat beheren, heeft in goed overleg met 
elkaar geleid tot een huurovereenkomst. Door de beëindiging van een 
overeenkomst van iemand met een heel groot perceel, kunnen er circa 20 tuinen 
worden bijgemaakt. Hiermee kan een groot deel van de wachtenden op 
wachtlijst worden geholpen aan een tuin. 
 
In deze overeenkomst wordt het volkstuinterrein door de gemeente verhuurd 
aan de Volkstuinenvereniging Oude Beek. Het beheer van het terrein gaat 
hiermee over van de gemeente naar de vereniging. Dezelfde soort bepalingen 
die in de bestaande overeenkomsten met de huidige huurders staan, gaan 
gelden voor de vereniging. Mensen die nu een tuin huren, krijgen bij een 
lidmaatschap van de vereniging tegen dezelfde huurvoorwaarden een volkstuin 
tot hun beschikking. De huurprijs wijzigt niet. 
 
Het college heeft besloten tot verhuur van de volkstuin aan de 
Volkstuinvereniging per 1 april 2023 en daarbij aan de vereniging een eenmalige 
bijdrage te verstrekken van € 3.000 voor de inrichting- en  aanloopkosten. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-290893 - 615800 

Onderwerp Zienswijze Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening 2023 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, 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 wordt 
voorgesteld om: 
1.Een zienswijze uit te brengen op de Regionale Woonagenda en de Regionale 
Huisvestingsverordening 2023, overeenkomstig bijgaande concept zienswijze. 

Samenvatting Ook in onze regio is het tekort aan woningen groot, zijn de prijzen van 
koopwoningen hoog en lopen de wachttijden voor sociale huurwoningen op. Veel 
inwoners van jong tot oud, met of zonder behoefte aan zorg en ondersteuning, 
wachten met smart op een geschikte woning, met een steeds grotere groep die 
tussen wal en schip valt. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is 
Holland Rijnland in 2021 gestart met het opnieuw nadenken over de 
woonruimteverdeling (Huren in Holland Rijnland) en het geven een actuele stand 
van zaken van de Regionale Woonagenda. De afgelopen periode is hieraan door 
gemeenten, Holland Rijnland Wonen en Holland Rijnland hard gewerkt. Op 15 
december 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de Regionale 
Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening officieel vrijgegeven voor 
het geven van een reactie. De documenten liggen ter inzage tot en met 21 
maart 2023. De gemeenteraad van Hillegom kan in deze periode een reactie 



hierop indienen. Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen 
met de concept reactie op de Regionale Woonagenda en de Regionale 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2023. In de concept reactie geeft de 
raad aan in te stemmen met beide concepten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-291862 - 615843 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 17 januari 2023 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 17 januari 2023 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-287876 - 611888 

Onderwerp Aanwijzen Functionaris gegevensbescherming per 1 januari 2023 en intrekken 
aanwijzing huidige FG 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De aanwijzing van mevrouw A. Blufpand als Functionaris 
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 in te 
trekken. 
 
2. De heer L. W. Koelman met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aan te 
wijzen als Functionaris Gegevensbescherming. 
 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
    1. De aanwijzing van mevrouw A. Blufpand als Functionaris 
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 in te 
trekken. 
    2. De heer L. W. Koelman met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aan 
te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming. 

Samenvatting Op grond van artikel 37 lid 1 van de AVG is elke overheidsinstantie verplicht een 
Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. De FG is onder meer 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 
regelingen. De aan te wijzen FG moet beschikken over voldoende professionele 
kwaliteiten en deskundigheid.  
De huidige FG is per 1 januari 2023 uit dienst van de Werkorganisatie HLTsamen 
getreden. Om die reden moet per 1 januari haar aanwijzing als FG ingetrokken 
worden en een nieuwe FG aangewezen worden. Het college heeft besloten de 
aanwijzing van de huidige FG in te trekken en een nieuwe FG aan te stellen en 
dit ook aan de raad voor te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-290898 - 614072 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Jeugdhulp 2023 SOZ-gemeenten 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Jeugdhulp 2023 
SOZ-gemeenten. 
2. Overeenkomstig 59a van de Gemeentewet toe te staan dat de burgemeester 
de ondertekening opdraagt aan wethouder Van Rijn.  

  

Samenvatting In het najaar van 2021 hebben alle raden van de samenwerkende gemeenten 
ingestemd met de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 



Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg). Gemeenten en de SO Zorg 
willen de afspraken over dienstverlening van de SO Zorg en de 
verantwoordelijkheden van gemeenten hierin vastleggen in een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
Het college heeft besloten in te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) Jeugdhulp 2023 SOZ-gemeenten en Overeenkomstig 59a van de 
Gemeentewet toe te staan dat de burgemeester de ondertekening opdraagt aan 
wethouder Van Rijn. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-288089 - 612839 

Onderwerp Raadsbrief 'Afschaffing Bouwvrijstelling Stikstof' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief inzake 'Afschaffing Bouwvrijstelling Stikstof' vast te stellen. 

Samenvatting Op 1 juli 2021 is de zogeheten 'bouwvrijstelling' geïntroduceerd. Deze vrijstelling 
hield in dat initiatiefnemers geen natuurvergunning meer nodig hadden voor 
bepaalde bouw- en aanlegactiviteiten voor zover het ging om stifkstofdepositie 
tijdens een bouwproject.  
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich recent 
gebogen over het vraagstuk van deze bouwvrijstelling. De Afdeling concludeert 
dat de bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. 
Uit deze uitspraak volgt dat de bouwvrijstelling niet meer mag worden 
toegepast. Dit heeft gevolgen voor diverse bouwprojecten.  
Het college besluit om de raadsbrief inzake 'Afschaffing Bouwvrijstelling Stikstof' 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-287461 - 608636 

Onderwerp Tussenevaluatie Omroep BO 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief 'Tussenevaluatie Omroep BO' vast te stellen. 

Samenvatting Volgens eerder afspraken heeft er een tussentijdse evaluatie van Omroep BO 
plaats gehad. Hierbij is onderzocht in hoeverre de omroep voldoet aan de 
ambities uit haar beleidsplan en meerjarenraming, inclusief voorwaarden die 
waren gesteld aan de huidige subsidie. In grote lijnen is de conclusie dat de 
omroep de meeste ambities goed waarmaakt. Hiernaast zijn er nog enkele 
aandachtspunten meegegeven voor de toekomst. Het college heeft besloten de 
raadsbrief inzake Tussenevaluatie Omroep BO vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-279563 - 604469 

Onderwerp Mandaatbesluit gemeente Hillegom voor de Omgevingsdienst West-Holland 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Voor zover het de bevoegdheid van het college betreft, het mandaat- en 
volmachtbesluit Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen (bijlage 1). 
2. Voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft, het mandaat- 
en volmachtbesluit Omgevingsdienst West-Holland door de burgemeester vast te 
stellen (bijlage 1). 
  

Samenvatting Vanwege de wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar de Wet 
open overheid (Woo) moet het mandaatbesluit voor het uitvoeren van een 
aantal wetten door Omgevingsdienst West-Holland worden herzien. Het gaat 



hierbij om het uitvoeren van taken en bevoegdheden behorende bij een zevental 
wetten. Daarnaast gaat het ook om het uitvoeren van taken en bevoegdheden, 
waaronder het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting 
vertegenwoordigen van het college van burgemeesters en wethouders dan wel 
de burgemeester, behorende bij vier algemene nationale wetten.  
Het college heeft besloten, voor zover het de bevoegdheid van het college 
betreft, het mandaat- en volmachtbesluit Omgevingsdienst West-Holland vast te 
stellen en voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft, het 
mandaat- en volmachtbesluit Omgevingsdienst West-Holland door de 
burgemeester vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


