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Zaak / doc nr  Z-20-108895 - 264314 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 december 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 december 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-105883 - 257835 

 
 

Onderwerp  Brief Holland Rijnland aan provincie Zuid-Holland 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Strategie en Projecten 

Het College van  
1. de bijgevoegde raadsbrief inzake brief Holland Rijnland aan provincie Zuid- 

burgemeester en wethouders 
 

 

Holland vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De door Holland Rijnland opgestelde brief aan de provincie Zuid-Holland van 25 
  november 2019 vraagt verheldering over de positie van de provincie in de 
  energietransitie en het standpunt van het college ten aanzien van duurzame 

  opwek van elektriciteit in de regio. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-105176 - 258662 

 
 

Onderwerp  Halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 TWO 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. De bijgevoegde raadsbrief over de halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 vast te 

burgemeester en wethouders 
 

 

stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De TWO jeugdhulp heeft de halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 opgesteld. In de 
  rapportage is de cijfermatige informatie over de jeugdhulp in de regio Holland 
  Rijnland terug te lezen. In de rapportage is duiding gegeven aan een aantal 
  thema's op regionaal niveau. De cijfers in deze rapportage komen uit het 
  berichtenverkeer. Bij de meeste zorgaanbieders loopt het berichtenverkeer 
  voorspoedig. Eind januari 2020 volgt een uitgebreide lokale duiding van de 

  cijfermatige informatie uit de halfjaarrapportage. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 
   



Zaak / doc nr  Z-19-092104 - 258238 

Onderwerp  Vaststellen GR HLTsamen na 1e wijziging 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  De wijziging van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen 

burgemeester en wethouders  vast te stellen, zodat deze komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage bij dit 

besluit  voorstel. 

Samenvatting  Het bestuur van HLTsamen heeft voorgesteld de gemeenschappelijke regeling 
  HLTsamen te wijzigen. Het college heeft op grond van artikel 1 Wet 
  gemeenschappelijke regelingen toestemming gekregen van de gemeenteraad 
  om de gewijzigde regeling vast te stellen. De voorgestelde wijziging is 
  aangenomen als de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen daarmee 
  eensluidend instemmen, op grond van artikel 24 van de gemeenschappelijke 
  regeling. Dit voorstel voorziet in deze besluitvorming. De gewijzigde 
  gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking door 
  gemeente Hillegom, de wijziging van artikel 13 treedt met terugwerkende kracht 
  in werking met ingang van 1 januari 2020. In dat artikel is geregeld dat de cao 
  Samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing is, een 
  wijziging vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 

  ambtenaren die eveneens op 1 januari 2020 in werking treedt. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-106805 - 259991 

 
 

Onderwerp  Aansluiting bij het Landelijk Convenant Interventieteams 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1: In te stemmen met aansluiting bij het Landelijk Samenwerkingsconvenant 

burgemeester en wethouders  Interventieteams 

besluit   

Samenvatting  De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een overheid brede 
  verantwoordelijkheid. De gemeente werkt daarbij nauw samen met veel 
  partners en om dat mogelijk te maken is het delen van informatie 
  essentieel. Hiervoor worden samenwerkingsconvenanten afgesloten. De 
  georganiseerde misdaad weet ook haar weg te vinden op het gebied van het 
  sociaal domein. Om die reden hebben ketenpartners (Politie, OM, 
  Belastingdienst, UWV, ISZW, AVIM, IND) in dit domein de handen ineen 
  geslagen en zijn, op basis van het “Landelijk Samenwerkingsconvenant 

  Interventieteams (LSI)” multidisciplinair aan de slag gegaan. 

  Vanuit het programmaplan Ondermijning, zoals deze door de gemeenteraad is 
  vastgesteld wordt door het team Openbare Orde/Ondermijning van HLTsamen 
  voorbereidingen getroffen voor een aantal integrale projecten in de gemeente 
  Hillegom, waarin samenwerking met de ketenpartners op basis van het LSI- 
  convenant noodzakelijk en wenselijk is. Daarnaast is het voor de gemeente van 
  belang om in de toekomst de samenwerking met deze ketenpartners geborgd te 

  zien. 

  In het kader van de multidisciplinaire aanpak van ondermijning, met name op 
  het gebied van het sociale domein, is het, in het kader van een goede 
  informatie-uitwisseling en integrale samenwerking, essentieel dat de 
  gemeente Hillegom zich aansluit bij het “Landelijke Samenwerkingsconvenant 

  Interventieteams 2017” 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-106599 - 259502 

 
 

Onderwerp  Vaststellen beleidsregels leges omgevingsvergunning 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financiën 

Het College van  
De beleidsregels voor de berekening van de bouwkosten ten behoeve van de 

burgemeester en wethouders 
 

 

heffing van leges Hillegom 2020 vast te stellen. 
besluit 

 
  

   



 
Samenvatting Het college stelt op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht 

de nieuwe beleidsregels vast voor het vaststellen van de grondslag voor de leges 

omgevingsvergunningen. De beleidsregels worden vastgesteld omdat deze niet 

eerder zijn vastgesteld. Door het vaststellen van de beleidsregels wordt 

aangesloten bij de huidige werkwijze van de medewerkers vergunningverlening 

van de werkorganisatie HLTsamen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-077693 - 262393 

 
Onderwerp beslissing op bezwaar over de last onder dwangsom De Zuilen 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

 
Het College van      1. Met het advies van de Commissie Bezwaren en Klachten d.d. 17 december 

burgemeester en wethouders      2019 over de bezwaren gericht tegen het besluit d.d. 3 juli 2019 tot het  
                                     besluit      opleggen van een last onder dwangsom voor landgoed De Zuilen instemmen. 

2. De bezwaren tegen het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom 

d.d. 3 juli 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren, met inachtneming van 
het advies van de Commissie Bezwaren en Klachten.  
3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 
Samenvatting Op 17 december 2019 heeft de Commissie Bezwaren en Klachten advies 

uitgebracht over de ingediende bezwaren tegen het besluit tot oplegging van 

een dwangsom voor landgoed De Zuilen. Conform het advies wordt besloten de 

bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren en wordt het verzoek om een 

proceskostenvergoeding afgewezen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-080426 - 260593 

 
Onderwerp Vaststellen evaluatie pilot "Samen werken aan heerlijk wonen in Hillegom" en 

instemmen met raadsvoorstel 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van      1.Bijgevoegde evaluatie (bijlages I - III) en aanbevelingen omtrent de pilot " 

burgemeester en wethouders      Samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom" vast te stellen  
besluit 2. De organisatie van deze wijkavonden verder uit te voeren en opdracht te 

geven aan het team wijkregisseurs dit verder op te pakken.  
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel (bijlage IV) waarin 
de raad voorgesteld wordt om:  

1. Kennis te nemen van de, door het college, vastgestelde evaluatie en 

aanbevelingen van de pilot "Samen werken aan heerlijk wonen in Hillegom"  
2. Eventuele aandachtspunten mee te geven voor het verdere traject 

rondom de wijkbijeenkomsten "Samen werken aan heerlijk wonen in Hillegom". 

 
Samenvatting In het coalitieakkoord van Hillegom staat de ambitie opgenomen om onder 

andere meer groen in de wijken en toekomstbestendig wonen te realiseren. Ook 

is het streven om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan of gevoelens van 

onveiligheid te verminderen of weg te nemen. Daarnaast zijn er samen met de 

raad ambities geformuleerd om burger - en overheidsparticipatie concreter vorm 

te gaan geven.  
Beide ambities zijn het uitgangspunt geweest voor het starten van de pilot 

“Samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom”. De pilot is geïnitieerd door het 
college en de raad afgelopen mei om samen met inwoners het gesprek aan te 

gaan over het wonen in hun wijk. De afgelopen periode hebben er twee 
verschillende wijkbijeenkomsten plaatsgevonden. Hierin is het gesprek 

aangegaan met zo'n 90 inwoners over wat er speelt in de wijk, wat men 

belangrijk vindt om prettig te kunnen wonen en welke wensen er voor de 
toekomst zijn.  
Voorafgaand aan de bewonersbijeenkomsten zijn inwoners uitgenodigd middels 

nieuwsbrieven. Deze bevatten informatie over het college, de verschillende 
portefeuilles en het programma van de avond voor een gezamenlijk startpunt. 

Naderhand zijn er nieuwsbrieven verstuurd met een beschrijving van het verloop 

van de avond, de besproken thema's en eventuele vervolgstappen.  
Beide avonden zijn zeer positief verlopen. Inwoners van beide wijken hebben het 

bezoek van het college aan hun wijk gewaardeerd en de ruimte die er was om 
samen in gesprek te gaan. Bovendien boden de bijeenkomsten de gelegenheid 

om ook andere inwoners van hun wijk te ontmoeten.  
De opgedane ervaringen zijn opgenomen in bijgevoegde evaluatie ( bijlage I - 
III) evenals aanbevelingen voor het verder oppakken van het "Samen werken 

aan heerlijk wonen in Hillegom".  
Belangrijkste aanbeveling hierbij is het continueren van de bijeenkomsten zodat 



 
alle wijken van Hillegom door het college bezocht worden en men zich realiseert 

dat het leefbaar en veilig houden van een wijk een gezamenlijke inspanning is. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten). 


