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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-17-012947 - 66425 

Onderwerp Voorstel borgen SRoI en aannemen MVI coordinator 

Portefeuillehouder Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 1. Het getekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
burgemeester en wethouders kwalificeren als toetsingskader in relatie tot de borging van Social 

besluit Return on Investment (SRoI); 
 2. De evaluatie van de pilot SroI 2016-2017 vast te stellen; 
 3. De uitgangspunten uit het concept kader SRoI vast te stellen en het 
 bestuur van de GR HLTsamen te verzoeken deze uitgangspunten te 
 borgen in de HLT- organisatie; 
 4. De onderwerpen van MVI (waaronder SRoI) te borgen in het 
 besluitvormings- en het inkoopproces (waaronder aanpassing van de 
 inkoop - en aanbestedingsvoorwaarden van de gemeenten en de GR 
 HLTsamen); 
 5. De raad voor te stellen (via de bestuursrapportage) gedurende twee 
 jaar een bijdrage (jaar 1: €24.600,- en jaar 2 € 20.100,-) voor het 
 aanstellen van een MVI coördinator en het aanschaffen van een 
 managementinformatiesysteem beschikbaar te stellen. Dekking 

 hiervoor vindt plaats vanuit de reserve sociaal domein. 

Samenvatting Dit jaar hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen het manifest 

 "Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” (MVI) ondertekend. 

 Door het ondertekenen van het Manifest Verantwoord Inkopen heeft de 
 gemeente zich geconformeerd aan de doelstellingen hiervan. De deelnemende 
 gemeenten verplichten zich om de doelstellingen van het manifest te realiseren 

 om zo een duurzamere inkoop te kunnen realiseren. 

 Op dit moment wordt er gewerkt aan een actieplan MVI voor het beschrijven van 
 de concrete acties om de beleidsdoelstellingen zoals benoemd in het manifest te 
 realiseren. 
 Social Return on Investment is een van de beleidsdoelstellingen binnen dit 

 Manifest. 

 Dit onderwerp is al in 2016 opgepakt door de HLT gemeenten en er is een pilot 
 gestart die met succes is afgerond en geëvalueerd (zie bijlage I) 
 Nu is het moment SRoI te borgen in de organisatie door het op te nemen in het 
 inkoop - en besluitvormingsproces binnen de gemeenten en de GR HLTsamen en 
 door het aannemen van een coördinator die als kwartiermaker kennis deelt en 

 de verschillende partijen verbindt. 

 Het getekende manifest MVI biedt de kans de borging van SRoI breder op te 
 pakken dan alleen voor SRoI door MVI als overkoepelend thema op te nemen in 
 het inkoop- en besluitvormingsproces en de functie MVI coördinator te creëren. 
 Op deze wijze krijgen de beleidsdoelstellingen die naast SRoI benoemd staan in 
 het manifest ook ruimte om onderdeel te worden van de dagelijkse taak binnen 

 de organisatie. 

 Met het voortzetten van SRoI na de pilot willen we verder uitvoering geven aan 
 onze missie voor een zelfredzame samenleving en willen wij het onderwerp 

 borgen zodat het onderdeel wordt van de dagelijkse werkprocessen. 

 De gemeente Katwijk, die SRoI sinds enkele jaren succesvol toepast, heeft de 
 afgelopen 4 jaar 80 plaatsingen gerealiseerd met hun samenwerkingspartners 
 door het onderwerp efficiënt te borgen binnen de organisatie. Hiervoor maken zij  

 oa. gebruik van een SRoI coördinator en is er beleid opgesteld. 

 Met behulp van een kader (beleidsdocument) met hierin uitgangspunten 
  



 
opgenomen voor de implementatie van SRoI, het opnemen van standaard 

bestekteksten en hulpteksten in het inkoopproces en het borgen van zowel MVI 

als SRoI in de besluitvorming zorgt voor verankering van de onderwerpen in de 

organisatie. Uitgangspunten en standaardteksten ondersteunen medewerkers bij 

een inkoop - of aanbestedingstraject. 
 

Bekostiging van zowel een MVI coördinator als een 

managementinformatiesysteem voor het administreren van gemaakte afspraken 

bedraagt voor de gemeente Hillegom € 24.600,- voor het eerste en € 20.100,-

voor het tweede jaar. 

Bekostiging kan plaatsvinden uit de beschikbare ruimte binnen de post 

reserve sociaal domein. Middels de bestuursrapportage kan hier budget voor 

aangevraagd worden. 
 

Uit ervaring blijkt dat deze kosten na het eerste jaar (grotendeels) 

terugverdiend worden door de besparing op uitkeringen die optreedt. De 

gemeente Rotterdam heeft recent onderzoek gedaan naar de kosten/baten van 

SRoI en daaruit is gebleken dat de kosten zich meer dan 3x terugverdienen. 

Deze besparing op de uitkeringsgelden is een theoretisch terugverdienbedrag die 

niet als inkomsten geboekt worden ten gunste van de gemeente. De grootste 

winst vanuit SRoI zit in het aan het werk helpen van mensen die momenteel 

gebruik maken van een uitkering - het inzetten van SRoI intensiveert de 

samenwerking met het SPW en biedt werkplekken voor hun doelgroep. 
 

Na akkoord door het college en het bestuur HLTsamen wordt de directie 

HLTsamen de opdracht gegeven de invulling van de functie van MVI coördinator 

en de integratie van deze functie binnen de organisatie te bewerkstelligen.  
Het bestuur HLTsamen wordt vanwege hun bevoegdheid gevraagd 

goedkeuring te geven op het voorstel een MVI coördinator aan te stellen en 

een managementinformatiesysteem aan te schaffen. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) Aanvulling bij punt 3 raadsvoorstel: voorstel aan HLT  

                 bestuur borgen in de organisatie binnen 2 jaar. Na besluitvorming in HLT bestuur wordt  

                 de raad geïnformeerd.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-030931 - 66471 

 
Onderwerp Evaluatie project jongeren Hillegom 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester/Dhr. F.Q.A van Trigt 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders  
besluit 1.- In te stemmen met de evaluatie van het project Jeugd Hillegom (bijlage 1) 

en de volgende aanbevelingen over te nemen: 
a. onderzoek de mogelijkheid van een kernteam zorg- en veiligheid; 

b. laat Streetcornerwork weten dat onderzocht wordt of verlenging van de 

overeenkomst met een half jaar mogelijk is;  
c. onderzoek in samenwerking met jongeren, de buurt en de ketenpartners hoe 

Solution zich kan ontwikkelen tot een volwaardige partij met een beheerder; d. 
onderzoek hoe meer ingezet kan worden op culturele diversiteit in de keten; e. 

onderzoek hoe meer gebruik gemaakt kan worden van social media.  
2.- De raad te informeren over de evaluatie project jeugd Hillegom conform 
bijgevoegd raadsvoorstel.  
3.- De raad voor te stellen voor de continuering van de inzet van SCW in 2018 

een bedrag van €120.000,- beschikbaar te stellen. 

 
Samenvatting In 2017 is voor de overlastgevende jeugd in Hillegom het project 'Jeugd 

Hillegom' gestart. Afgesproken is om het project na een jaar te evalueren. In de 

evaluatie worden diverse aanbevelingen gedaan, zoals een onderzoek naar een 

tijdelijk kernteam zorg- en veiligheid.  
Hiermee willen we o.a. borgen dat er een platform blijft waar ketenpartners in 

een vroeg stadium informatie met elkaar kunnen delen. Ook wordt aanbevolen 

om de inzet van Streetcornerwork te verlengen tot de zomer en om samen met 

de jongeren, ketenpartners en de omwonenden Solution een nieuwe 

bestemming te geven. Op die manier moet Solution een plek worden waar 

jongeren zich thuis voelen. Daarnaast wordt geadviseerd om in te zetten op 

culturele diversiteit binnen de keten en meer gebruik te maken van social media. 

Voor beide laatstgenoemde onderwerpen geldt dat wanneer we hier meer op 

inzetten de verwachting is dat er makkelijker verbinding gemaakt wordt met de 

jongeren. Om de inzet van Streetcornerwork te realiseren wordt in dit voorstel 

tevens een bekostigingsvoorstel gedaan aan de raad. Met de voorgestelde 

aanbevelingen willen we bereiken dat de overlastgevende jeugd in Hillegom de 

zorg en aandacht blijft krijgen die noodzakelijk is en de overlast in de 

buitenruimte verder afneemt. Deze aanbevelingen worden (indien ze worden 

overgenomen) over een jaar geëvalueerd. 



 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-026132 - 69957 

 
Onderwerp Omgevingsvisie Hillegom 2030 

 
Portefeuillehouder Dhr. J. Verheijen, wethouder 

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel met de volgende beslispunten:  

burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. De strategische visies op basis van artikel 2.1 Wro: Structuurvisie 

Hillegom 2008, Gebiedsvisie Groen Genoegen 2011 en Gebiedsvisie 

Bedrijventerrein Pastoorslaan 2012 in te trekken 
 
2. De Reactienota op de ingekomen zienswijzen vast te stellen 
 
3. Kennis te nemen van het advies van de Commissie MER en de Aanvulling 

op de MER 
 
4. De Omgevingsvisie gewijzigd vast te stellen vooruitlopend op de nieuwe 

Omgevingswet met in achtneming van de ingekomen zienswijzen, de 

Aanvulling op de MER en de ambtshalve wijzigingen 
 
5. Monitoringssystematiek vast te stellen op basis van TELOS en 

KuiperCompagnons 

 

 
Samenvatting De Omgevingsvisie Hillegom 2030 "Heerlijk Hillegom, Duurzame (proef)tuin van 

Holland" hebben we in 2016 en 2017 samen met inwoners, ondernemers en 

instanties opgesteld om samen de koers voor de toekomst van Hillegom te 

bepalen. De Omgevingsvisie is opgedeeld in 7 deelgebieden: Duurzame 

Bloementuin, Hollandse Weides, Historisch Hart, Heerlijke Woonplaats, 

Werkplaats Hillegom, Levendige linten en Duurzame verbindingen. Per 

deelgebied hebben we het karakter en de koers beschreven. Tijdens  
de tervisielegging hebben we eind 2017 advies ingewonnen bij de Commissie 

MER en vervolgens een Aanvulling op de MER opgesteld. Voorts hebben we 

een Reactienota gemaakt voor de ingekomen zienswijzen. De Omgevingsvisie 

Hillegom 2030 hebben we hierop aangepast. Duurzaamheid is het leidend 

principe in de Omgevingsvisie met aandacht voor landschap, cultuurhistorie, 

ruimtelijke kwaliteit en gezondheid e.d. Met de Omgevingsvisie hebben we een 

integraal beleid en perspectief voor het beoordelen van initiatieven voor 

inwoners, bedrijven en instellingen in Hillegom. Daarbij maken we de omslag 

naar het nieuwe principe “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”. Besloten wordt 

aan de raad voor te stellen om de Omgevingsvisie gewijzigd vast te stellen. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten). Portefeuillehouder actualiseert en stemt laatste  

     tekstuele aanpassingen af met steller.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-032806 - 70574 

 
Onderwerp Presentatie politiecijfers 2017 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel. 

besluit 
 

Samenvatting Om een goed beeld te krijgen van hoe het is gesteld met de veiligheid binnen de 

gemeente Hillegom is afgesproken om jaarlijks een presentatie te geven over de 

veiligheidscijfers.  
De heer J. Oppelaar, teamchef van team Bollenstreek Noord, presenteert de 

veiligheidscijfers over het jaar 2017. Tegelijkertijd laat de heer Oppelaar zien 

hoe de veiligheidscijfers zich verhouden tot bijvoorbeeld het jaar 2016. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-033477 - 72071 



 
Onderwerp Monumentencommissie Hillegom benoeming nieuw lid 

 
Portefeuillehouder Dhr. J. Verheijen, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en advies 

 
Het College van      De heer A.G.H. (Twan) Jutte met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 tot 

burgemeester en wethouders      1 april 2018 te benoemen als gedelegeerd lid namens Vereniging Dorp Stad &  
besluit Land in de gecombineerde monumenten- en welstandscommissie van de 

gemeente Hillegom 
 

Samenvatting Met ingang van 1 januari heeft Dhr. E.A.M.G (Egbert) Töns afscheid genomen 

van de gecombineerde monumenten- en welstandscommissie van de gemeente 

Hillegom. De zittingsperiode van de huidige commissie loopt nog tot 1 april 

2018. Daartoe wordt als gedelegeeerd lid namens de Vereniging Dorp Stad en 

Land de heer A.G.H. (Twan) Jutte voorgedragen als zijn plaatsvervanger. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-033443 - 72104 

 
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst d.d. 16-01-2018 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders de besluitenlijst d.d. 16-01-2018 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-030462 - 72585 

 
Onderwerp Nota Verbonden Partijen 2018 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Strategie en Projecten 

 
Het College van In te stemmen met de aangepaste versies van:  

burgemeester en wethouders a. de Nota Verbonden Partijen 2018; 

besluit b. het format Governanceregime 2018; en 

c. het uit te brengen raadsvoorstel, 

een en ander conform de documenten zoals die in de bijlagen zijn opgenomen. 
 

Samenvatting Op 16 januari 2018 is de Nota Verbonden Partijen 2018 behandeld in de colleges van 

burgemeester en wethouders van elk van de dir HLT gemeenten. Door elk van de drie 

colleges zijn opmerkingen gemaakt over het voorstel. Dit voorstel voorziet in de 

aanpassing van de documenten aan de gemaakte aanpassingen. 
 

Besluit Akkoord. Besluit blijft ongewijzigd. Burgemeester van Hillegom overlegt nog met de    

 burgemeesters van Lisse en Teylingen.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-033714 - 72597 

 
Onderwerp Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

 
Portefeuillehouder Dhr. J. Verheijen, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en advies 

 
Het College van aan de gemeenteraad voor te stellen om: 

burgemeester en wethouders 
           besluit 1. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 vast te stellen.  

2. Een bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid in te stellen 
ter grootte van € 1.500.000 en de dekking voor de vorming van deze 

bestemmingsreserve te dekken door een bijdrage uit de Algemene Reserve.  
3. Voor de uitvoering van dit programma in 2018 ten laste van deze 

bestemmingsreserve een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen.  
4. In te stemmen met de begrotingswijzigingen die hiervan het gevolg zijn:  

- vorming bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid €  1.500.000 

ten laste van de algemene reserve;  
- ten laste van de bestemmingsreserve in de exploitatie 2018 een begrotingspost 

aan te maken van € 200.000. 

 



 

 
Samenvatting Het college wil de duurzaamheidsambities van de raad zoals die in de 

Omgevingsvisie zijn verwerkt en eerder al door de raad waren vastgesteld, te 

weten energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050, concreet tot 

uitvoering brengen. Daarvoor is een Uitvoeringsagenda 2018-2022 opgesteld 

waarin de uitwerking van acties en activiteiten is opgenomen. Bij 

goedkeuring door de raad treedt dit uitvoeringsprogramma per direct in 

werking. Daarvoor worden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-033443 - 73689 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van - Laatste stand van zaken Duinpolderweg besproken.  
burgemeester en wethouders      - Opdrachtgeverschap en effectiviteit Jeugdhulp: Signaal wordt opgepakt door 

besluit      portefeuillehouder. Hij neemt dit mee in de besprekingen met de raad.  
- Memo handhaving ISD: Portefeuillehouder past vorige voorstel aan in verband met 

destijds geplaatste kanttekeningen in relatie tot nota Verbonden Partijen. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


