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Aanwezig Mevr. M. Pippel, plv secretaris;Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Dhr. A. van Erk, 
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J.A. van Rijn, wethouder 
 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-060394 - 142705 
 

Onderwerp Keuzenotitie beheer Openbare Verlichting gemeente Hillegom 2019-2023 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 
 

Het College van      1. De "Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting t.b.v. beleidsplan 2019-

burgemeester en wethouders         2023" vast te stellen.  
besluit 

2. Te kiezen voor scenario 3: Versneld vervangen van armaturen zodat voldaan 

wordt aan het Energieakkoord 2030 (t.o.v. 2013 50% energiebesparing). 
 

3. De Raad voor te stellen: 
 

De "Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting t.b.v. beleidsplan 

2019-2023" voor kennisgeving aan te nemen; 

In te stemmen met scenario 3. 

 
Samenvatting In 2010 heeft de Raad het Beleidsplan "Openbare Verlichting 2011-2021" 

vastgesteld. De laatste jaren hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen 

plaatsgevonden op het gebied van de Openbare Verlichting (OVL). Met name op 

het gebied van de duurzaamheid. Daarnaast dient de gemeente invulling te 

geven aan het Nationaal Energieakkoord 2013, dat namens de gemeentes door 

de VNG is ondertekend. Dit akkoord bevat onder meer een 

energiebesparingsdoelstelling voor de openbare verlichting. Ook het 

Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en de 

energiebesparingsdoelstellingen die in het Coalitieakkoord en de Omgevingsvisie 

2030 van de gemeente zijn opgenomen, vragen maatregelen om energie te 
besparen.  
Tijd dus voor een nieuw beleidsplan. Als 
voorloper is de "Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting t.b.v. 

beleidsplan 2019-2023" opgesteld, waarin drie scenario's zijn uitgewerkt voor de 

exploitatie van de OVL. Deze notitie legt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen 
en wensen een bestuurlijke, beheermatige en financiële basis voor het beheer 

van de openbare verlichting voor de komende vijf jaar. De drie  
scenario's hebben allen een ander ambitieniveau. De focus is daarbij gericht op 

duurzaamheid en doelmatigheid bij beheer en onderhoud. De drie scenario's 
zijn:  
Scenario 1 Basis: Voortzetten van het huidige beleid dat is gericht op de 
instandhouding van de openbare verlichting.  
Scenario 2 Verlengde levensduur: Armaturen worden op basis van 

verantwoord verlengde levensduur vervangen door statisch dimbare LED-
armaturen en worden tevens voorzien van een module voor telemanegement.  
Scenario 3 Energieakkoord: Versneld vervangen van armaturen door statisch 
dimbare LED-varianten voorzien van telemanagement zodanig dat de te 

realiseren energiebesparing overeenkomt met de doelstellingen uit het 

Energieakkoord 2030 (t.o.v. 2013 50% energiebesparing).  
De scenario's zijn door Nobralux in een beheer-calculatiemodel gestopt. Hieruit 

blijkt dat met scenario 3 de doelstellingen van het Energieakkoord 2030 (in 2030 

50% energiebesparing) worden gehaald.  
De beheerkosten van dit scenario passen net niet binnen het beschikbare 

budget. Daarnaast worden de vervangingsinvesteringen zoals gebruikelijk 
opgenomen in het investeringsplan.  
Vanwege het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord en de 

toekomstbestendigheid wordt u geadviseerd te kiezen voor scenario 3. 

Nadat u de keuzenotitie heeft vastgesteld en voor scenario 3 heeft gekozen, 

wordt de raad via bijgaande raadsvoorstel geïnformeerd over de keuzenotie 

en het gekozen scenario. Als de Raad instemt met het gekozen scenario, zijn 

de ambities en de financiële consequenties bekend. Het beleidsplan kan 

vervolgens worden opgesteld en ter vaststelling aan de Raad worden 

aangeboden. 



Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-043018 - 143971 

 
 

Onderwerp  Starten procedure ontwerpwijzigingsplan Beeklaan Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Beeklaan Hillegom'. 

burgemeester en wethouders  2. De procedure voor het ontwerpwijzigingsplan 'Beeklaan Hillegom' met 

besluit  identificatienummer NL.IMRO.0534.WPKalkovensbrug.ON01 te starten door het 
  ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen. 
  3. Te besluiten dat geen milieueffectrapportage in het kader van het Besluit 
  m.e.r. benodigd is ten behoeve van de realisering van 3 burgerwoningen zoals 
  opgenomen in het ontwerpwijzigingsplan Beeklaan. 
  4. In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief over het ontwerpwijzigingsplan 

  'Beeklaan Hillegom'. 

Samenvatting  De eigenaar van de locatie Beeklaan bezuiden 69, heeft het initiatief genomen 
  om op deze locatie, 3 vrijstaande woningen te realiseren. Hiertoe wordt gebruik 
  gemaakt van de 'wetgevingszone-wijzigingsgebied', die is opgenomen in het 
  bestemmingsplan 'Kalkovensbrug, ongenummerd bezuiden nr 69 en 
  Pastoorslaan 108a, 120 ,122 ,124'. Het wijzigingsgebied houdt in dat de 
  bestemming 'agrarisch- bollenzone 2' door het college van burgemeester en 
  wethouders kan worden omgezet naar een woonbestemming met maximaal 3 
  vrijstaande woningen. Het ontwerpwijzigingsplan voldoet aan de voorwaarden 
  die opgenomen zijn voor dit wijzigingsgebied in het bestemmingsplan 
  Kalkovensbrug. Omdat de woningen in het werkingsgebied van de Greenport 
  Ontwikkelingsmaatschappij (het buitengebied) komen, worden het 3 GOM 

  woningen. Hiervoor koopt de eigenaar 3 bouwtitels bij de GOM. 

  Het college stemt in met het ontwerpwijzigingsplan 'Beeklaan Hillegom' en 
  besluit het ontwerpwijzigingsplan Beeklaan met identificatienummer 
  NL.IMRO.0534.WPKalkovensbrug.ON01 in procedure te brengen door het 
  ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen. Het college besluit dat geen 
  milieueffectrapportage in het kader van het Besluit m.e.r. benodigd is ten 
  behoeve van de realisering van 3 burgerwoningen zoals opgenomen in het 

  wijzigingsplan Beeklaan. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over dit besluit. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-061204 - 144623 

 
 

Onderwerp  Financiering programmabureau Greenport 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  
Om voor dit jaar € 50.000,- toe te kennen aan het programmabureau Greenport 

burgemeester en wethouders 
 

 

en dit bedrag te verrekenen met de bijdragen van de zes gemeenten in 2019. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Het programmabureau Greenport is voor de financiering afhankelijk van een 
  aantal partijen. De zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek leveren een 
  vaste bijdrage aan het programmabureau. Daarnaast ontvangt het 
  programmabureau een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De verwachting 
  is dat het programmabureau ook een bijdrage gaat ontvangen van de Economic 
  Board. Bij het opstellen van de begroting van dit jaar is rekening gehouden met 
  de subsidie van de provincie en de bijdrage vanuit de Economic Board. Omdat 
  de eerste later is toegekend en de tweede nog niet is toegekend, is er een gat 
  ontstaan tussen het beschikbare budget en de aangegane verplichtingen. De 
  gemeente Hillegom heeft besloten om dit bedrag, € 50.000,-, voor te schieten 

  en volgend jaar te verrekenen met de bijdragen van de gemeenten. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten)Tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-061208 - 144629 

 
 

Onderwerp  Convenant regionale samenwerking maatschappelijke opvang Holland Rijnland 

  2018-2021 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 
   



 
Het College van      1. in te stemmen met het 'Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke 

burgemeester en wethouders        Opvang Holland Rijnland 2018-2021"  
besluit 

Burgemeester besluit: 

2. wethouder wmo, jeugd, gezondheid, sport, onderwijs, accommodaties, 

en welzijn, dhr. F.Q. van Trigt, te machtigen om het 'Convenant Regionale 

Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021' te 

ondertekenen. 
 

Samenvatting In het Beleidskader Maatschappelijke Zorg en het Uitvoeringsprogramma 

Maatschappelijke Zorg "Omzien naar Elkaar" is vastgesteld met welke 

speerpunten de maatschappelijke zorg gedecentraliseerd gaat worden. Inwoners 

krijgen de benodigde zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen 

leefomgeving. Onderdeel van de maatschappelijke zorg is de maatschappelijke 

opvang die nu plaatsvindt in Leiden. Bij de decentralisatie van de 

maatschappelijke opvang hebben drie partijen een verantwoordelijkheid: de 

centrumgemeente Leiden, de regiogemeenten, en Stichting de Binnenvest welke 

de maatschappelijke opvang als zorgaanbieder uitvoert. In het Convenant 

Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021 

zijn deze taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) Ondertekening akkoord. Raadsvoorstel na aanpassing akkoord.  

                 Portefeuillehouder stemt af met steller.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-061060 - 147700 

 
Onderwerp Wijziging APV i.v.m. ondermijnende criminaliteit en openbare orde 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders 

besluit 1. De vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Hillegom 2016 vast te stellen; 

 
 
 

Samenvatting 

 
2. Kennis te nemen van de wijzigingen in de toelichting op de Algemene 

plaatselijke Verordening Hillegom 2016; 

 
De onderhavige wijziging van de APV omvat drie onderdelen: 
 
1. Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit; 
 
2. Handhaving openbare orde; en, 
 
3. Beheer van de openbare ruimte. 
 
Er zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen, lokaal en landelijk, die de 

wijziging wenselijk maken. Vanuit het ministerie van JenV en het RIEC Den Haag 

is het versterken van de (lokale) bestuurlijke aanpak tegen ondermijnende 

criminaliteit een belangrijk speerpunt. Een adequaat toegeruste APV kan daarbij 

een belangrijk instrument zijn. De voorgestelde APV-wijziging zorgt ervoor dat 

de gemeente een rol kan spelen bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende 

criminaliteit. 
 
De maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde komen voort 

uit lokale ontwikkelingen en ervaringen. De praktijk van de openbare 

ordehandhaving heeft de afgelopen tijd geleerd dat er specifieke gedragingen zijn 

die niet via de huidige verbodsbepalingen kunnen worden aangepakt. 
 
De laatste categorie behelst drie wijzigingen in het kader van het beheer van de 

openbare ruimte (plaatsing van e-laadpalen en een aanscherping). 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-063216 - 149991 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Hillegom van 6 november 2018 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders  
besluit 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

 

Zaak / doc nr  Z-18-061625 - 150208 

Onderwerp  beantwoording vragen Bloeiend Hillegom 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
In te stemmen met de beantwoording van de vragen, gesteld door Bloeiend 

burgemeester en wethouders 
 

 

Hillegom 
besluit 

 
  

Samenvatting  
Vanuit het Beleidskader maatschappelijk zorg is het uitvoeringsprogramma   

  "Omzien naar Elkaar" met de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, 
  Noordwijkerhout en Katwijk opgesteld. Tevens is er een Regionaal 
  uitvoeringsprogramma op Holland Rijnland niveau. 
  Een van de actie lijnen in het uitvoeringsprogramma "Omzien naar Elkaar" is de 
  'persoonlijke situatie op orde' waarbij huisvesting een onderdeel is. Crisisopvang 
  is een van de mogelijke woonvormen. 
  Andere woonvorm is een scheef huisje. De realisatie van het afgesproken aantal 
  scheve huisjes is in het uitvoeringsprogramma "omzien naar Elkaar" opgenomen 
  en wordt binnen de subregio opgepakt. In 2019 volgt een evaluatie waarin wordt 

  bekeken of er bovenop de huidige afspraken meer wooneenheden nodig zijn 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Tekstuele wijzigingen.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-063372 - 150605 

 
 

Onderwerp  Programmabegroting Jeugdhulp 2019 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief over de programmabegroting 

burgemeester en wethouders 
 

 

jeugdhulp 2019. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Door een aantal ontwikkelingen is de programmabegroting jeugdhulp voor 2019 
  aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019. 
  Er is een aantal verhogingen/verlagingen en er is een andere verdeelsleutel 

  toegepast. 

  Voor de gemeente Hillegom betekent dit een lagere bijdrage (- 28.552 €) 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-063216 - 150803  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Bezoek gebracht aan 100-jarige inwoner en geluncht met twee 100-jarige 

besluit  inwoners 
  - Met leerlingen van de Daltonschool ontbeten in het kader van het Nationaal 
    Schoolontbijt 
  - Bijeenkomst over het decoratiestelsel bij de Provincie Zuid Holland bijgewoond 
  - Bijeenkomst met het college van B&W van Noordwijkerhout bijgewoond 

  - Bezoek aan 60-jarig bruidspaar gebracht 

  Dhr. De Jong: 

  - Bijeenkomst met het college van B&W van Noordwijkerhout bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Schoolsportontbijt bijgewoond 

- Dag van de mantelzorg geopend 

- Bijeenkomst met het college van B&W van Noordwijkerhout bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Feestelijke ingebruikname project N444 bijgewoond 



 
- Bollenstreekgala bijgewoond  
- Bijeenkomst met het college van B&W van Noordwijkerhout bijgewoond 

 
Mevr. Hoekstra:  
- Bollenstreekgala bijgewoond 

- Bijeenkomst met het college van B&W van Noordwijkerhout bijgewoond 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-063216 - 151827 

 
Onderwerp Persinformatie 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      Het college houdt de proef met een persgesprek eens in de twee weken op de 

burgemeester en wethouders     dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur. Het gesprek vindt plaats in de Meerkamer in 't  
besluit Hof en is niet voor publiek toegankelijk. 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


