
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 20 februari 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester; Dhr. A. de Jong, wethouder; Mevr. A.E. Snuif, 

wethouder; Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Dhr. J. Verheijen, wethouder; 

Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-027095 - 62331 
 

Onderwerp Handhaving binnen de ISD Bollenstreek 
 

Portefeuillehouder Mevr. A.E. Snuif, wethouder 
 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 
 

Het College van De gemeenteraad voor te stellen via bijgevoegd raadsvoorstel: 
burgemeester en wethouders 

    besluit 1. In te stemmen met scenario 3 over Handhaving binnen de ISD 

Bollenstreek. 

 
Samenvatting De ISD Bollenstreek voert al enkele jaren de handhaving uit op het gebied van 

de Participatiewet (PW), een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Binnen de PW is er 

een uitgewerkt stelsel van handhaving (concept hoogwaardig handhaven). Voor 

de Wmo en Wgs is handhaving veel minder uitgewerkt. Naar aanleiding van het 

rapport van de Raad voor Openbaar Bestuur over de wisselwerking tussen 

gemeenteraden en regionale samenwerkingsverbanden is begin 2017 met de 

raadsleden van gedachten gewisseld over de wijze van handhaving en de 

sturing op handhaving door de raden. Voorgesteld wordt om de rol van 

handhaving nu verder vorm te geven. Waarbij de raad een grotere rol krijgt bij 

de beleidsontwikkeling van de ISD en een grotere controlerende rol krijgt. De rol 

van beleidsuitvoering blijft bij het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek. 

Het besluit van de raad zal later in de handhavingsverordening worden 

vastgelegd. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-001639 - 73043 
 

Onderwerp Subsidie Uitvoeringsovereenkomst Hillegom in Beweging 2018 
 

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

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van      1. Met toepassing van de hardheidsclausule een subsidie van € 172.000,- te 

burgemeester en wethouders      verlenen aan SportSupport Kennemerland voor het uitvoeringsplan Hillegom  
besluit Samen Sportief in Beweging 2018. 

 
Samenvatting De gemeente Hillegom heeft op 6 juli 2017 de nieuwe sport- en beweegnota 

'Hillegom Samen Sportief in Beweging 2018- 2020' vastgesteld. Voor onderdelen 

van het meerjarig uitvoeringsprogramma verzorgt SportSupport Kennemerland 

de uitvoering. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Programma Sport en 

Bewegen in de Buurt (Brede impuls regeling van het ministerie van VWS). De 

subsidie van € 172.000,- wordt verleend aan het uitvoeringsplan  
2018. SportSupport Kennemerland verzorgt als uitvoeringsorganisatie de 

bemensing, het werkgeverschap en de inhoudelijke aansturing van de sport- 

en beweeg activiteiten. 

 
 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
Zaak / doc nr Z-17-027321 - 74512 

 
Onderwerp Blijverslening 

 
Portefeuillehouder Dhr. J. Verheijen, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en advies 

 
Het College van      1. In te stemmen met het voorbereiden van een pilot voor de Blijverslening en 

burgemeester en wethouders      Verzilverlening, die duurt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.  
besluit 2. In te stemmen met het de aanpak om de benodigde financiën via de 

tussentijdse rapportage bij de raad aan te vragen.  
3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief waarmee de raad 

geïnformeerd wordt over de voorbereiding van de pilot. 
 

Samenvatting Het college bereidt een pilot Blijverslening en Verzilverlening voor. Het 

voornemen is dat deze pilot tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 zal worden 

uitgevoerd. 
 

Er is in het land nog maar een beperkt aantal Blijversleningen verstrekt (25). 

Ook het aantal gemeenten dat deelneemt is nog beperkt (82). De Verzilverlening 

is in februari 2018 gelanceerd, en is derhalve nog niet verstrekt. Daarom starten 

we een pilot om te onderzoeken in welke mate deze instrumenten ons beleid 

kunnen versterken om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Met de pilot 

krijgen we een beter beeld van de vraag naar behoefte voor dergelijke 

voorzieningen en in welke mate er gebruik van gemaakt wordt. Ook krijgen we 

beter inzicht in hoe dit zich verhoudt tot de Wmo-voorzieningen. 
 

Besluit Akkoord. Na tekstuele wijzigingen ter informatie aan de raad zenden.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-015803 - 77078 

 
Onderwerp Beleidsnota Volksgezondheid 

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

 
Afdeling TM JOSVC 

 
Het College van Bijgaand raadsvoorstel aan de raad voor te leggen met het volgende beslispunt:  

burgemeester en wethouders 
besluit 1. In te stemmen met de Nota volksgezondheid 2018-2021 

 
Samenvatting Hillegom Positief Gezond! Dat is wat gemeente Hillegom voor ogen heeft bij de 

uitvoering van het gezondheidsbeleid in de komende beleidsperiode. Deze 

beleidsnota geeft kaders voor het uiteindelijke uitvoeringsplan en is het resultaat 

van een aantal stappen. Als eerste stap is de startnota opgesteld waarin de 

kaders van het gezondheidsbeleid zijn beschreven en de doelen zijn bepaald. 

Ook is hierin beschreven hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De startnota 

is besproken met verschillende professionals in het gezondheids- en 

welzijnsveld. Op deze manier is een oriëntatie gedaan naar de mogelijkheden 

binnen het gezondheidsbeleid in Hillegom en is de visie en ambitie tot stand 

gekomen. 
 

Door wijkgericht te werken, wordt er gestreefd naar een duurzame inclusieve 

samenleving, waarin iedereen op een gelijkwaardige manier deelneemt aan de 

maatschappij. De gemeente zet zich in dit zo goed mogelijk te faciliteren. 

Vanzelfsprekend wordt er als de situatie daarom vraagt, extra aandacht aan één 

of meer specifieke doelgroepen besteed. Op deze manier wordt er maatwerk 

geleverd. Er kunnen bijvoorbeeld op gemeentelijk of bovengemeentelijk niveau 

programma’s worden opgesteld voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren met 

overgewicht of eenzame ouderen. Uit recente cijfers van GGD Hollands Midden 

blijkt bijvoorbeeld dat ouderen in de wijken Oosteinde en Meer en Dorp zichzelf 

laag scoren op meedoen en kwaliteit van leven. Deze programma’s kunnen 

vervolgens dan ook op wijkniveau worden uitgevoerd. Hoewel dit nog een 

verkenning is, worden bij de speerpunten mogelijke interventies benoemd zodat 

de richting van de uitvoeringsnota wordt weergegeven en neergezet kan worden 

als een dynamisch programma. 
 

De speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn: 

 
Verminderen van 

gezondheidsachterstanden; Roken; 

Alcohol en drugs; 

Bewegen; 

Verdere uitwerking van “positieve gezondheid”. 
 

Aan de hand van deze speerpunten wordt gestreefd om de beoogde  
doelstellingen te behalen. Deze doelen zijn in de startnota voor het 

gezondheidsbeleid aangegeven: 

 
Het bevorderen van de gezondheid van inwoners in Hillegom op basis 

van de genoemde uitgangspunten; 

Het verder uitwerken van de visie op ‘positieve gezondheid’, dit 



   verbinden met diverse beleidsterreinen en de manier waarop deze 
   bereikt kunnen worden; 
   Werken met een brede klankbordgroep; 
   Nauw samenwerken met de GGD Hollands Midden en organisaties in 
   het sociaal maatschappelijk zorgveld, met het oog op mogelijkheden 
   voor interventies en activiteiten; 
   De visie/het (gespreks)model ‘positieve gezondheid’ uitdragen en 
   verspreiden bij het maatschappelijk middenveld en gemeentelijke 

   beleidsafdelingen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-028445 - 77389 

 
 

Onderwerp  Definitieve oprichting Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder  Dhr. J. Verheijen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Aangaande uitgesproken wensen en bedenkingen rond het 

burgemeester en wethouders   voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Economic Board 

besluit   Duin- en Bollenstreek van 12 december 2017: 
   a. Kennis te nemen van de door de raden uitgesproken 
   wensen- en bedenkingen en de gedane suggesties; 
   b. In te stemmen met de door het bestuurlijk overleg EZ 
   voorgestelde wijzigingen op basis van gedane suggesties en 
   uitgesproken wensen- en bedenkingen; 
   c. In te stemmen met de voorliggende, aangepaste 
   conceptstatuten. 
  2. Het voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Economic 
   Board Duin- en Bollenstreek van 12 december 2017 definitief te 
   maken, en uitvoering te geven aan de oprichting van de stichting 
   Economic Board Duin- en Bollenstreek op basis van de aangepaste 
   conceptstatuten. 
  3. De burgemeester te verzoeken de coördinerend wethouder 
   Economische Zaken, de heer B. Brekelmans, middels een 
   burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het oprichten van deze 
   stichting namens de gemeente Hillegom. 
  4. In te stemmen met het vastleggen van de afspraken aangaande de 
   door de gemeente ter beschikking gestelde middelen in de 
   exploitatieovereenkomst ‘Governance’, en de tekst hiervan vast te 
   stellen. 
  5. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 
   Zaken, de heer Verheijen bij burgemeestersbesluit volmacht te 
   verlenen tot het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst 

   ‘Governance’. 

Samenvatting  In de tweede helft van 2017 hebben de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse, 
  Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen ingestemd met het 
  uitvoeringsprogramma van de economische agenda Duin- en Bollenstreek. Dit 
  uitvoeringsprogramma komt onder coördinatie en aansturing van de ‘Economic 
  Board Duin- en Bollenstreek’, welke vanuit een op te richten stichting zal 
  opereren. De oprichting van genoemde stichting gaat gepaard met een aantal 
  processtappen, welke voor een deel om een expliciet bestuurlijk besluit vragen. 

  Op basis van dit voorstel kunnen deze besluiten genomen worden. 

  Het college wordt gevraagd hoe het om wil gaan met de vanuit de raden 
  uitgesproken wensen- en bedenkingen over de oprichting van de stichting 
  Economic Board Duin- en Bollenstreek en de door het bestuurlijk overleg 
  Economische zaken voorgestelde aanpassingen van de conceptstatuten via 
  welke deze oprichting geschiedt. Vervolgens wordt gevraagd het voorgenomen 

  besluit tot oprichting zoals op 12 december 2017 genomen definitief te maken. 

  De op te richten stichting kan beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen 
  inzetten. Afspraken op basis waarvan dit kan en mag, worden voor de ‘business 
  cases’ gevat in een jaarlijkse exploitatieovereenkomst. Voor de aansturing van 
  de economische agenda (de Governance) is een exploitatieovereenkomst voor 
  vier jaar tussen gemeenten en stichting opgesteld. Het college wordt middels dit 
  voorstel gevraagd de exploitatieovereenkomst voor de aansturing van de 

  economische agenda (de ‘Governance’) vast te stellen. 

  De ondertekening van verbintenissen zoals een exploitatieovereenkomst is 
  juridisch voorbehouden aan de burgemeester, tenzij deze hier een wethouder 
  volmacht toe verleent. Voorgesteld wordt de burgemeester te vragen hiertoe 

  over te gaan. 

  Ten laatste zal de oprichting van de stichting Economic Board Duin- en 
  Bollenstreek bij de notaris geschieden. Eén van de betrokken overheden zal hier 

  de akte van oprichting ondertekenen. Hiertoe dient de vertegenwoordiger van de 
    



  betrokken overheden een volmacht te hebben gekregen. Voorgesteld wordt in te 
  stemmen met de ondertekening door de coördinerend wethouder Economische 
  Zaken Bas Brekelmans (Teylingen), en de burgemeester te vragen hier volmacht 

  toe te verlenen door het hiervoor benodigde burgemeestersbesluit te nemen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). Ter kennisname naar de raad zenden. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-036276 - 78188 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 09-02-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 09-02-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-036276 - 78190 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 13-02-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 13-02-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-036276 - 79055 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 
burgemeester en wethouders  -bezoek gebracht aan 60 jarig bruidspaar 

besluit  -portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland Maatschappij bijgewoond 
  -portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland Bestuur en Middelen bijgewoond 

  -presentatieavond Bloemencorso bijgewoond 

  Mw. Snuif: 
  -Valentijns-lunchconcert in de bibliotheek bijgewoond 
  -kick-off pilots innovatie maatschappelijke zorg Holland Rijnland bijgewoond 

  -stuurgroep 3D bijgewoond 

  Dhr. Verheijen: 
  -portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland Leefomgeving en Economie en 
  Energie bijgewoond 

  -presentatieavond Bloemencorso bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-036276 - 79800 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  - Dhr. Verheijen bericht dat op het voormalig terrein van de manege onderzoek 

burgemeester en wethouders  wordt gedaan conform flora- en faunawet welke maatregelen genomen moeten 
   



 
besluit worden vanwege aanwezigheid uilennest en vleermuizen. 

 
         - Agenderingsvoorstel Jozefpark: Het college stemt in met       

        het voorstel. 

 

- Het college zal Esmee Visser een attentie doen toekomen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


