
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 18 december 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Concept 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;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-18-050705 - 119920 

Onderwerp  Vaststellen kruimelgevallenbeleid Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. Het kruimelgevallenbeleid Hillegom vast te stellen; 

burgemeester en wethouders  2. Het kruimelgevallenbeleid in werking te laten treden één dag 

besluit  na bekendmaking in de Hillegommer; 

  3. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief. 

Samenvatting  Wanneer een bouwplan of een bepaald gebruik niet is toegestaan op grond van 
  het bestemmingsplan, is het op grond van de Wabo mogelijk om af te wijken 
  van het bestemmingsplan. Naast mogelijkheden in het bestemmingsplan, zijn 
  ook mogelijkheden in de wet opgenomen die buiten het bestemmingsplan om 
  gaan. Een van deze mogelijkheden zijn de gevallen die genoemd worden in 
  artikel 4 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit wordt ook wel de 
  Kruimelgevallenregeling genoemd. Het verlenen van een 
  omgevingsvergunning op grond van de Kruimelgevallenregeling is een 
  bevoegdheid van uw college. Deze Kruimelgevallenregeling geeft slechts 
  beperkte regels waardoor veel vrijheid bestaat. Om enige richting te geven, is 
  het mogelijk beleid op te stellen waarin maximale 
  bebouwingsmogelijkheden worden benoemd. Het kruimelgevallenbeleid geeft 
  aan in welke gevallen het college in principe medewerking verleent aan een 
  bouwplan of een bepaald gebruik dat niet past binnen het bestemmingsplan. Het 

  college besluit om in te stemmen met het kruimelgevallenbeleid. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijziging. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-062642 - 148452 

 
 

Onderwerp  Convenant Julianapark 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. In te stemmen met het Convenant Julianapark 

burgemeester en wethouders  2. De burgemeester te verzoeken om wethouder Van Rijn te machtigen 

besluit  dit convenant namens de gemeente te ondertekenen 
  3. De raad middels bijgaande raadsbrief over het (afgesloten) convenant 

  te informeren 

Samenvatting  Onder begeleiding van een externe beleidsbemiddelaar hebben de Stichting 
  Julianapark en de gemeente een convenant opgesteld. In dit convenant zijn 
  intenties en afspraken vastgelegd met betrekking tot de verantwoordelijkheden 
  bij de aanleg, het onderhoud, het gebruik en het beheer van het toekomstige 
  Julianapark. 
  Het Julianapark is een burgerinitiatief, waar de gemeente in participeert. We 
  beschouwen dit als een pilot in het kader van de Omgevingsvisie. 
  Na accordering door het college en het stichtingsbestuur wordt het convenant 
  namens de gemeente ondertekend door Wethouder Van Rijn. De raad wordt met 

  een raadsbrief over deze samenwerkingsovereenkomst geïnformeerd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



 
Zaak / doc nr Z-17-012556 - 152428 

 
Onderwerp Uitbesteding taken Algemene begraafplaats 

 
Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

 
Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

 
Het College van      1. Met de firma Kybys een contract aan te gaan voor 2 jaar, met de mogelijkheid 

burgemeester en wethouders       tot jaarlijkse verlenging  
besluit 2. Domein Buitenruimte, Team Beheer de opdrachtgever van de uitbesteding te 

laten zijn  
3. De achterblijvende begraaftaken (beleid en toezicht) te laten uitvoeren door 
Domein Buitenruimte, Team Beheer  
4. De kosten te dekken uit het verhogen van de Lijkbezorgingsrechten 

 
Samenvatting De firma Kybys is gevraagd om onderzoek te doen naar de huidige wijze van 

beheer, mogelijke kwetsbaarheden die er bestaan en de mogelijkheden die er 

zijn om het beheer van de begraafplaats in de toekomst anders te organiseren. 

Zij hebben hierover op 4 december 2017 een rapport uitgebracht. Hierin staan 

een aantal mogelijke varianten beschreven. De belangrijkste conclusie en 

aanbeveling in dit rapport is om de uitbesteding van operationele taken aan De 

Meerlanden eerst nader te onderzoeken. De Meerlanden is immers al een 

samenwerkingspartner. 
 

Met De Meerlanden zijn in eerste instantie gesprekken gevoerd met de 

teamleider Hillegom. In deze gesprekken kwam een positieve reactie naar voren 

en belangstelling om dit verder uit te werken. Uiteindelijk heeft op 8 augustus 
2018 een gesprek plaatsgevonden met een delegatie van De Meerlanden, de 

teamleider Automatisering (vervangend teamleider Informatie- en 

gegevensbeheer IBB) en de huidige beheerder (medewerker IBB). Dit was voor 

beide partijen een zeer prettig en constructief gesprek. Resultaat was dat De 

Meerlanden met een uitgewerkt voorstel / aanbod zou komen. Helaas kwam er 

geen aanbieding van De Meerlanden, ondanks herhaalde verzoeken van de kant 

van HLT.  
Er is contact geweest met de Landelijke Organisatie begraafplaatsen (LOB) waar 

Hillegom bij aangesloten is. Ook met hen zijn de verschillende varianten 
besproken. Bij verschillende door hen aanbevolen partijen is telefonisch navraag 

gedaan.  
Uiteindelijk is Kybys uit de bus gekomen als partij die het meeste aansluit bij 

onze wensen, namelijk alle operationele taken uitbesteden. Zij hebben inmiddels 

op ons verzoek ook een offerte uitgebracht. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-064343 - 153173 

 
Onderwerp Aanwijsbesluit toezichthouder HEIT gemeente Hillegom 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van      In te stemmen met het aanwijsbesluit toezichthouder HEIT gemeente Hillegom. 

burgemeester en wethouders  
besluit 

 
Samenvatting Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is een samenwerkingsverband 

dat integrale bedrijfscontroles bij ondernemers uitvoert en misstanden in de 

prostitutiebranche aanpakt. In het HEIT werken partijen zoals gemeenten, 

politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW en het UWV samen om malafide 

ondernemers aan te pakken. Om te garanderen dat er voldoende 

toezichthouders beschikbaar zijn tijdens deze controles wordt voorgesteld om de 

medewerkers van het HEIT als toezichthouder van de gemeente Hillegom aan te 

wijzen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-065825 - 156590 

 
Onderwerp Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg en Zekerheid 2018 - 2022 

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

 
Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

 
Het College van      1. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg en 

burgemeester en wethouders      Zekerheid 2018 – 2022’ met daarin afspraken over het verbeteren van de lokale  
besluit en regionale sociale infrastructuur voor maatschappelijke zorg. 

 
Burgemeester besluit: 



  2. Voorzitter van het Portefeuillehouders Overleg Maatschappij Holland Rijnland 

  te machtigen om namens de gemeente Hillegom de ‘Samenwerkingsagenda 

  gemeenten en Zorg en Zekerheid 2018 – 2022’ te ondertekenen. 

Samenvatting  Om tot verbeteringen te komen in de lokale en regionale sociale infrastructuur 
  voor maatschappelijke zorg zijn samenwerkingsafspraken opgesteld tussen de 
  gemeenten in de regio Holland Rijnland, Zorg & Zekerheid en het zorgkantoor. 
  De samenwerkingsafspraken betreffen onder meer de aansluiting van de 
  Geestelijke gezondheidszorg op het sociaal domein en de aanpak van personen 

  met verward gedrag. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-066168 - 157515 

 
 

Onderwerp  Beleidsregel bijdrage in de kosten van de kinderopvang Hillegom 2019 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
De Beleidsregel Toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van 

burgemeester en wethouders 
 

 

kinderopvang in Hillegom 2019 vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De verordening 'regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 
  bezoeken van kinderopvang in Hillegom', die in september 2016 is vastgesteld 
  en 1 januari 2017 van kracht is geworden, stelt dat het college jaarlijks nadere 
  regels vast kan stellen omtrent de toekenning van de bijdragen en de wijze van 
  aanvragen. In de beleidsregel wordt de hoogte van de tegemoetkoming, de 
  hoogte van de vaste voet, de wijze van aanvragen, declareren en verantwoorden 
  vastgelegd. In de beleidsregel 2019 worden de tarieven geïndexeerd met 
  hetzelfde percentage als waarmee de Kinderopvangtoeslag is verhoogd. De rest 

  van de beleidsregel blijft ongewijzigd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-060847 - 157675 

 
 

Onderwerp  Omroep Bo 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De raadsbrief met bijlage ter informatie toe te sturen aan de raad. 

besluit   

Samenvatting  Graag stuurt het college bijgaand de brief die het college heeft ontvangen van 
  Omroep Bo. Ook deelt het college het standpunt dat zij op dit onderwerp 

  innemen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele aanpassing. 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-027321 - 157872 

 
 

Onderwerp  Lijst met maatregelen voor de Blijvers- en Verzilverlening 

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

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  In te stemmen met de lijst van maatregelen zoals bedoeld in artikel 3 van de 

burgemeester en wethouders  Verordening Blijverslening gemeente Hillegom en artikel 3 van de Verordening 

besluit  Verzilverlening gemeente Hillegom zoals bijgevoegd bij dit voorstel. 

Samenvatting  Het college heeft de raad voorgesteld in te stemmen met de verordening 
  Blijverslening gemeente Hillegom en de verordening Verzilverlening gemeente 
  Hillegom. De raad heeft besloten artikel 3 van beide verordeningen te 
  amenderen. Dit amendement heeft als gevolg dat de bevoegdheid bij het college 
  te liggen om een lijst van maatregelen vast te stellen die in aanmerking komen 
  voor financiering door middel van een Blijverslening en een Verzilverlening. De 

  lijst maakte in eerste instantie onderdeel uit van het raadsvoorstel. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



 

 
Zaak / doc nr Z-18-049538 - 158591 

 
Onderwerp subsidie verlenen collectieve preventie GGZ 2019 Duin- en Bollenstreek 

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

 
Afdeling TM WMO en Participatie 

 
Het College van      1. Ken voor het jaar 2019 de eenmalige subsidie van € 13.572,00 toe aan GGZ 

burgemeester en wethouders      Rivierduinen voor de preventie-activiteiten, die in bijgaand concept voorstel  
besluit Collectieve Preventie GGZ Duin- en Bollenstreek staan. 

 
2. Ken voor het jaar 2019 de eenmalige subsidie van € 10.243,00 toe aan 

Stichting Lumen voor de preventie-activiteiten die in bijgaand concept voorstel 

Collectieve Preventie GGZ Duin- en Bollenstreek staan. 

 
Samenvatting In het uitvoeringsprogramma “Omzien naar elkaar” van de Duin en Bollenstreek 

staat dat de gemeenten een alternatieve invulling gaan geven aan de collectieve 

preventie GGZ. Met de collectieve preventie GGZ willen ze een bijdrage leveren 

aan de geestelijke gezondheid van de inwoners in de Duin- en Bollenstreek.  
De verwachting bestaat dat een goede preventie tot gevolg heeft dat inwoners in 
mindere mate gebruikmaken van duurdere specialistische zorg.  
In de afgelopen jaren werd de collectieve preventie GGZ in Holland Rijnland 

georganiseerd door Centrum gemeente Leiden onder een daarvoor speciaal in 
het leven geroepen Gemeenschappelijke Regeling. Deze GR stopt per 1 

januari 2019.  
Met ingang van 1 januari 2019 kunnen gemeenten zelf met aanbieders (huidige 
of mogelijk ook nieuwe partijen) afspraken maken op lokaal of sub-regionaal 

niveau over de collectieve preventie GGZ.  
De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben nu voor hun sub-regio een 

gezamenlijk voorstel gemaakt voor de collectieve preventie GGZ 2019. Ze zijn 

daarbij voor 2019 zoveel mogelijk uitgegaan van dezelfde aanbieders (GGZ 
Rivierduinen en Stichting Lumen) en het bestaande aanbod voor de collectieve 

preventie GGZ als de jaren daarvoor. Bij de voorbereiding van het voorstel is 
rekening gehouden met het bestaande lokale aanbod van bijvoorbeeld de 

welzijnsorganisaties en het CJG.  
Het jaar 2019 willen de gemeenten vervolgens benutten om de collectieve 

preventie GGZ nader te evalueren en te ontwikkelen. Met dit voorstel wordt 

aan het college goedkeuring gevraagd voor het uitvoeren van het voorstel voor 

de collectieve preventie GGZ 2019 in de Duin- en Bollenstreek en hiervoor 

financiële middelen beschikbaar te stellen. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-065831 - 158932 

 
Onderwerp Verlenging en wijziging dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018 

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

 
Afdeling TM JOSVC 

 
Het College van      1. In te stemmen met het addendum voor verlenging en wijziging van de 

burgemeester en wethouders     dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en  
besluit Holland Rijnland (bijlage 1). 

2. De raad van bovengenoemd besluit en bijbehorende documenten op 

de hoogte te brengen door middel van bijgevoegde raadsbrief. 
 

Samenvatting De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, 

Teylingen en Zoeterwoude geven sinds 2015 (decentralisatie jeugdhulp) het 

opdrachtgeverschap van de jeugdhulp gezamenlijk vorm. De afspraken hierover 

zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de deelnemende 

gemeenten en Holland Rijnland. De overeenkomst loopt op 31 december 2018 

af. Naar aanleiding van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp hebben de 13 colleges van de deelnemende gemeenten besloten om 

de huidige overeenkomst onder voorwaarden te verlengen. Met vaststelling van 

het addendum wordt zowel de verlenging als de wijziging van de overeenkomst 

geregeld. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-066917 - 159283 

 
Onderwerp Voorontwerp Omgevingsplan Buitengebied Hillegom 

 
Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 



Afdeling  TM Planvorming 

Het College van   
burgemeester en wethouders  1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel. 

besluit   

Samenvatting  Gelet op de planning om het voorontwerp Omgevingsplan Buitengebied begin 
  2019 in procedure te brengen, vormt de commissievergadering van 6 of 7 
  februari 2019 het juiste moment om de raadscommissie te informeren over het 

  voorontwerp Omgevingsplan Buitengebied. 

  Doel van de presentatie is het informeren van de raadscommissie over het 
  voorontwerp Omgevingsplan Buitengebied. Na de implementatie van de 
  Omgevingswet (voorlopig in 2021) zal er geen sprake meer zijn van 
  bestemmingsplannen, maar geldt voor het gehele grondgebied van Hillegom een 
  Omgevingsplan, wat ziet op alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Dit 
  betekent een verandering van denken en doen, vanuit het nieuwe principe van 
  de 'ja, mits'- gedachte. In Hillegom is de afgelopen periode gewerkt aan een 
  Omgevingsplan Buitengebied. Aangezien de Omgevingswet nog niet in werking 
  is getreden, is er formeel sprake van een bestemmingsplan met verbrede 
  reikwijdte, in de geest van de komende Omgevingswet. Dit voorstel dient om de 
  raadscommissie te informeren over de voortgang en planning van dit traject, de 

  gemaakte keuzes en de inhoud van het Omgevingsplan Buitengebied. 

  Het college stemt in met het agenderingsvoorstel. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-067101 - 159867 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd 11 december 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W Hillegom van 11 december 2018 vast te stellen 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-067101 - 160390  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Overleg van de Economic Board bijgewoond 

besluit  -Ondernemersontbijt bijgewoond 

  -Overleg van het districtscollege bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  -Samenwerkingsovereenkomst Jozefpark ondertekend 

  -Prestatieafspraken woningbouwverenigingen mede-ondertekend  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Cheques van het Meerlandenfonds uitgereikt 

- Meegewandeld met wandelgroep Hillegom station 

- Masterplan sport en onderwijs ondertekend 
- Aanwezig geweest bij ondertekening intentieverklaring IKC  

 
Dhr. Van Rijn:  
-Flower Science congres “Natuurlijk Kapitaal” bijgewoond 

-Ondernemersontbijt bijgewoond 
-Cheques van het Meerlandenfonds uitgereikt 

 
Mevr. Hoekstra:  
-Ondernemersontbijt bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


