
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 juni 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Dhr. A. de Jong, wethouder;Mevr. K. Hoekstra, 

wethouder;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. M. Pippel, plv secretaris 
 

Afwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-073514 - 176578 

Onderwerp  Aanpassen mandaat ODWH 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  1. Voor zover het de bevoegdheid van het college betreft, het mandaat- en 

burgemeester en wethouders  volmachtbesluit Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen (bijlage 1). 

besluit  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). 
    

  3. Het mandaatbesluit van 25 april 2018 met kenmerk D-115434 (bijlage 2) in 

  te trekken. 

Samenvatting  De ODWH (Omgevingsdienst West-Holland) is bezig met de uitvoering van 
  geluidsaneringsprojecten. Dit geldt ook voor Hillegom, waar momenteel een 
  aantal geluidisolatieprojecten voor woningen langs de N208 wordt uitgevoerd. 
  Het mandaatbesluit omvat op dit moment niet alle werkzaamheden die de 
  ODWH in het kader van deze projecten uitvoert. Aanpassing van het 
  mandaatbesluit is noodzakelijk. Tevens zijn er redactionele wijzigingen 

  doorgevoerd. Het mandaat met betrekking tot art. 4:9a APV is vervallen. 

  Besloten wordt om het mandaatbesluit van 25 april 2018 in te trekken en het 

  mandaat- en volmachtbesluit Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 
   

  

Zaak / doc nr  Z-18-066441 - 202407 

Onderwerp  Starten bestemmingsplanprocedure ontwerpbestemmingsplan 'IKC Weerlaan, 

  Hillegom' 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. de wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan "IKC Weerlaan, 

burgemeester en wethouders  Hillegom" ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vast te 

besluit  stellen; 
  2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "IKC Weerlaan, 
  Hillegom" met identificatienummer NL.IMRO.0534.BPIKCWeerlaan- 
  ONx1 conform artikel 3.8 Wro te starten door het 
  ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 
  3. de raadscommissie te informeren over dit besluit conform bijgaande 

  raadsbrief. 

Samenvatting  Vanwege de fusie van de basisscholen De Leerwinkel en De Jozefschool is 
  gezocht naar een potentiële locatie voor het IKC Hillegom. Naar aanleiding van 
  het locatieonderzoek is op 21 november 2017 besloten om het IKC Hillegom te 
  realiseren op de locatie Vosselaan/Weerlaan. Deze ontwikkeling past niet binnen 
  bestemmingsplan "Woongebieden Treslong-Meer en Dorp", vastgesteld op 9 juli 
  2009. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de realisatie 
  van een nieuw schoolgebouw toch mogelijk te maken. Op 12 februari 2019 heeft 
  het college besloten om voor deze locatie een voorontwerpbestemmingsplan 

  voor te leggen aan de wettelijke overlegpartners. 

  In de periode van 20 februari 2019 tot en met 2 april 2019 hebben de 
  vooroverlegpartners de mogelijkheid gehad om te reageren op het 

  voorontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is het 
    



  bestemmingsplan niet aangepast. Wel zijn de toelichting en het 
  beeldkwaliteitsplan na ambtelijk advies van de Omgevingsdienst West-Holland 
  aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed om ter visie te leggen. 
  Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan zal een ontwerpbesluit voor 

  ontheffing van de Wet geluidhinder (Wgh) ter inzage worden gelegd. 

  Besloten wordt de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "IKC Weerlaan, 

  Hillegom" te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-083538 - 203599 

 
 

Onderwerp  Verlengen van het contract met de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams. 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland opdracht te geven om de 

burgemeester en wethouders  resultaatovereenkomst Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams HR te verlengen tot 

besluit  en met 31 december 2020. 

Samenvatting  Met het verlengen van het contract met de coöperatie JGt wordt voorkomen dat 
  de doorgang van de trajecten integrale toegang, inkoop jeugdhulp en de 
  verscherpte lokale opdracht aan de JGT's stagneert. Op deze manier lopen de 

  trajecten gelijk op en blijft jeugdhulp voor de inwoner gegarandeerd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-085315 - 207323 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 mei 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 mei 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-085315 - 207466  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. De Jong: 

burgemeester en wethouders  - Bezoek gebracht aan 60 jarig huwelijksjubileum 

besluit  - Onthulling Beatlesmonument bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- VNG Congres bijgewoond 

- Opening Street4you bijgewoond 

- Prijsuitreiking schoolkorfbaltoernooi gedaan 

- Gedineerd met cliënten van Raamwerk en buurtbewoners in het kader van de 

Prokkelweek 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Tandemteam ontvangen bij terugkomst 
- VNG Congres bijgewoond 

- Opening Parel Veldzicht bijgewoond 

- Bijeenkomst Regionale Dialoog “Duizend Bloemen” bijgewoond 

- Onthulling Beatlesmonument bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- VNG Congres bijgewoond 

- Onthulling Beatlesmonument bijgewoond 



 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten). 


