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Zaak / doc nr  Z-20-134737 - 318535 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juni 2020 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juni 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-073503 - 283852 

 
 

Onderwerp  Beantwoording inspraak- en overlegreacties en vrijgeven 
  ontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 126 en ten noorden van 130 te 

  Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. Bijgaande "Nota van inspraak- en overleg" op 

burgemeester en wethouders  het "voorontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom" 

besluit  vast te stellen. 
  2. De procedure voor het "ontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 130 
  e.o., Hillegom" met identificatienummer 
  NL.IMRO.0534.bp3eLoosterweg130-ON01 te starten en gelijktijdig met 
  dit ontwerpbestemmingsplan ook het ontwerpbesluit Hogere Waarde 
  ter inzage te leggen en 
  3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het starten van de procedure voor 
  het "ontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom" vast 

  te stellen en deze te verzenden aan de raadscommissie. 

Samenvatting  
Het bestemmingsplan is gericht op de volgende ontwikkeling:   

  Op het perceel aan de 3e Loosterweg 126 te Hillegom was een voormalig 
  bollenteeltbedrijf gevestigd. Omdat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, heeft 
  de initiatiefnemer de aanwezige bebouwing inmiddels gesaneerd en kan het 
  bouwvlak komen te vervallen. Elders aan de 3e Loosterweg, ten noorden van 
  huisnummer 130, worden twee burgerwoningen gerealiseerd, waarvan één ter 
  vervanging van de gesaneerde bedrijfswoning en één extra woning op grond van 
  de Ruimte voor ruimte-regeling. Met deze ontwikkeling wordt beoogd om de 

  ruimtelijke kwaliteit op deze locatie te verbeteren. 

  Op 24 september 2019 heeft het college besloten in te stemmen met het 
  "voorontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom" en de 
  inspraakprocedure hiervoor te starten. Dit voorontwerpbestemmingsplan heeft 
  inmiddels in het kader van deze inspraakprocedure ter inzage gelegen. Het 
  college wordt voorgesteld om in te stemmen met de beantwoording van de 
  inspraak- en vooroverlegreacties op het "voorontwerpbestemmingsplan 3e 
  Loosterweg 130 e.o., Hillegom". Daarnaast wordt het college voorgesteld te 
  starten met de procedure voor het "ontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 
  130 e.o., Hillegom". Dit ontwerpbestemmingsplan wordt in het kader hiervan ter 

  inzage gelegd en er wordt een publicatie geplaatst in de Staatscourant, De 
   



 
Hillegommer en de gemeentelijke website. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan 

kunnen zienswijzen worden ingediend. Gelijktijdig met de ter inzagelegging van 

het ontwerpbestemmingsplan wordt ook het ontwerpbesluit Hogere Waarde ter 

inzage gelegd. Parallel aan dit proces wordt de raadscommissie hierover 

geïnformeerd. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-20-128959 - 306794 

 
Onderwerp Verlengen contract met de coöperatie JGT's 

 
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 Holland Rijnland te  
besluit verlengen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

 
Samenvatting De huidige overeenkomst met de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams loopt tot 

eind december 2020, daarna zou het contract beëindigd worden zodat de Jeugd-

en Gezinsteams van Hillegom, Lisse en Teylingen opgenomen konden worden in 

de integrale toegang. In verband met de coronacrisis lukt het de coöperatie van 

Jeugd- en Gezinsteams op dit moment niet om het proces van ontvlechting van 

de coöperatie in te zetten en samen met de partners verder te werken aan een 

integrale toegang. De coöperatie heeft de gemeenten gevraagd uitstel te 

verlenen en het contract met 1 jaar te verlengen. Op die manier krijgt de 

coöperatie meer ruimte om zaken voor te bereiden. Het gemeentelijke 

projectteam integrale toegang loopt vertraging op, waardoor het verlengen van 

het contract met de coöperatie ook aansluit bij de planning van de gemeente. In 

goed overleg met de coöperatie zijn wij gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de 

wens van de coöperatie en verlengen wij het contract met een half jaar. Hiermee 

sluit de toegang tot jeugdhulp goed aan op het project integrale toegang. 

Daarnaast geven wij de coöperatie een aangescherpte opdracht mee om op de 

inhoudelijke doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams te blijven sturen. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-20-131188 - 310916 

 
Onderwerp Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Wonen' 

 
Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van      1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Wonen' met identificatienummer 

burgemeester en wethouders      NL.IMRO.0534.Wonen-ON01 vast te stellen.  
besluit                                       2. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan te starten door het 

ontwerpbestemmingsplan 'Wonen' met identificatienummer 

NL.IMRO.0534.Wonen-ON01 ter visie te leggen. 

3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het 

'ontwerpbestemmingsplan "Wonen" vast te stellen. 
 

Samenvatting Op 6 juni 2018 is een uitspraak gedaan door de Raad van State 

(ECLI:NL:RVS:2018:1882) waaruit blijkt dat indien de betekenis van de term 

"wonen" niet nader wordt bepaald en voor de term niet naar enig voorschrift in 

een bestemmingsplan wordt verwezen, er aansluiting moet worden gezocht bij 

het algemeen spraakgebruik. Dit komt erop neer dat onder de term “wonen” 

diverse uiteenlopende vormen van huishouding kunnen worden begrepen.  
Een inventarisatie van de bestemmingsplannen in de gemeente Hillegom wijst 

uit dat niet alle bestemmingsplannen zijn ingericht overeenkomstig dit 

planologisch-juridisch gewenste regime. Daardoor kunnen woningen gesplitst 

worden in meerdere eenheden, zonder dat de gemeente daar een ruimtelijke of 

stedenbouwkundige overweging bij kan maken. Dit is in het algemeen niet 

gewenst. Tevens kan opsplitsen leiden tot ongewenste vormen van 

kamerverhuur. 
 

Deze ongewenste situatie wordt met dit zogenaamde (paraplu)bestemmingsplan 

aangepast. 

Hiertoe zijn de begrippen "Wonen", "Woning", “Huishouden" en "(Bedrijfsmatige) 

kamerverhuur" opgenomen in dit bestemmingsplan. Deze begrippen worden 

toegevoegd, of vervangen het begrip in de vigerende bestemmingsplannen, 

indien het daar reeds aanwezig is. Tevens wordt er een gebruiksregel 

toegevoegd. Deze houdt in dat in een (bedrijfs)woning en/of wooneenheid 

maximaal één huishouden is toegestaan. 



 
Het (paraplu)bestemmingsplan "Wonen" gaat gelden voor heel Hillegom met 

uitzondering het gebied waarvoor het omgevingsplan Buitengebied en de 

Zanderij in voorbereiding is. Daar wordt de regeling meegenomen in het 

omgevingsplan. 
 

Het bovenstaande geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan 

"Wonen" vast te stellen en de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 

te starten door het plan 6 weken ter inzage te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-20-115335 - 293735 

 
Onderwerp Benoemen dorpsdichter Hillegom 

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

 
Afdeling TM JOSVC 

 
Het College van      1. Mevrouw A. van Diemen per 1 juli 2020 te benoemen tot onbezoldigd 

burgemeester en wethouders      dorpsdichter van Hillegom voor de periode van twee jaar.  
besluit 2. Mevrouw Van Diemen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen van maximaal 

€ 1.000 per jaar. 
 

Samenvatting Het benoemen van een dorpsdichter voor Hillegom is beschreven in de huidige 

cultuurnota. De termijn van de huidige dorpsdichter Paul Venderbosch liep tot 1 

mei 2020. Voor een nieuwe dorpsdichter is een oproep geplaatst op de website, 

in De Hillegommer en via social media. Hierop zijn acht reacties ontvangen, 

waaruit een kandidaat is gekozen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


