
Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2020
1 Vaststellen verslagen

De raad heeft besloten de verslagen ongewijzigd vast te stellen.
2 Ingekomen stukken

De raad heeft besloten de ingekomen stukken volgens voorstel af te handelen.
3 Wijziging APV

De raad heeft besloten de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom volgens voorstel vast 
te stellen.

4 Toetreding WSGO en aanpassing Gr ISD Bollenstreek 2020
De raad heeft besloten toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke 
regeling ISD Bollenstreek 2019 te wijzigen op de voorgestelde punten.

5 Programmaplan Jeugdhulpaanbod Duin- en Bollenstreek vanaf 2021
De raad heeft besloten het Programmaplan Jeugdhulpaanbod Duin- en Bollenstreek vanaf 
2021 volgens voorstel vast te stellen.

6 (Her)benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De raad heeft besloten
a. de heer ir. T. Jütte te herbenoemen als onafhankelijk en deskundig lid in de 

gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie), met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

b. de heren ir. G.K. Tegelberg, ir. A.M. Dieleman en de dames ir. K. van de Vrande, ir. C. de 
Kovel, ir. I. Boost en ir. M. Fransse met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2018 
voor 3 jaar te benoemen als onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de 
gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie).

7 Rekenkameronderzoek Effectiviteit startersbeleid Hillegom en Lisse
De raad heeft besloten
a. Naar aanleiding van het onderzoek naar de effectiviteit van het startersbeleid in Hillegom 

en Lisse de volgende aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen:
- formuleer beleid dat helder en concreet is en is gericht op de groep waarover het 

gaat: starters op de woningmarkt;
- ondersteun starters op de woningmarkt in hun zoektocht naar een nieuwe woning 

door meer voorlichting te bieden; 
- formuleer heldere beleidsdoelstellingen en richt instrumenten in om de effecten te 

meten;
b. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven

- zorg te dragen voor de uitvoering van de aanbevelingen en
- de raad op de daartoe afgesproken wijze periodiek te informeren over de voortgang 

van de uitvoering van dit raadsbesluit.
8 (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning watertoren Hillegom

De raad heeft besloten
a. te verklaren, overeenkomstig de voorgestelde ‘verklaring van geen bedenkingen’, in 

ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 12 november 2019 ontvangen 
aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een kantoor op de begane 
grond aan de watertoren, het realiseren van een parkeerterrein, een in- en uitrit en het 
omleggen van het riool op het adres Leidsestraat 201 in Hillegom;

b. het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen 
worden ingediend;

c. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening, 
vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

9 Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2020
De raad heeft besloten
a. een vertrouwenscommissie in te stellen;
b. de huidige fractievoorzitters te benoemen als leden van de vertrouwenscommissie;



c. de Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2020 
volgens voorstel vast te stellen.

10 Erfpacht Elsbroek na 2036
De raad heeft besloten
a. de huidige erfpachtregeling, voor woonpercelen in de wijk Elsbroek, na afloop van de 

termijn in 2036, om te zetten in een regeling op basis van eeuwigdurende erfpacht of 
voortdurende erfpacht;

b. de “Kadernotitie erfpacht Elsbroek na 2036”vast te stellen welke de huidige 
overwegingen bevat voor het ontwerpen van nieuwe erfpachtvoorwaarden inclusief de 
keuze tussen eeuwigdurende en voortdurende erfpacht;

c. de periode om de erfpacht met korting af te kopen te verlengen tot en met 31-12-2021;
d. de bewoners in de wijk Elsbroek op erfpachtgrond per brief te informeren over de 

uitgangspunten van een regeling na 2036.
11 Vaststellen bestemmingsplan “IKC Weerlaan, Hillegom”

De raad heeft besloten
a. het bestemmingsplan “IKC Weerlaan, Hillegom” met identificatienummer 

NL.IMRO.0534.bpIKCWeerlaan-VAx1 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan;

b. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

12 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Hillegom
De raad heeft besloten
a. kennis te nemen van het uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed gemeente Hillegom 

2021-2027;
b. voor het jaar 2021 uitvoering te geven aan de geplande investeringen voor het 

sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne.
c. het hiervoor benodigde budget als investering in de Programmabegroting van 2021 op 

te nemen.
d. ten laste van de Algemene reserve het daarvoor benodigde budget ten gunste van de 

Reserve kapitaallasten te brengen. 
e. de kapitaallasten van deze duurzame investeringen ten laste te brengen van de Reserve 

kapitaallasten.
f. de jaarlijkse energiebesparingen als structurele lastenvermindering in de 

Programmabegroting op te nemen.
g. het college te verzoeken om een separaat raadsvoorstel voor de overige gemeentelijke 

gebouwen voor te leggen, opgesteld op basis van de ervaringen met sportcomplex De 
Vosse en de Brandweerkazerne en rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in 
energiebesparing, verwarmingstechniek en energieopwekking.

h. het college te verzoeken om in het separate raadsvoorstel per gebouw verschillende 
keuzemogelijkheden uit te werken. 

13 Integrale handhavingsverordening ISD Bollenstreek 2019
De raad heeft besloten de Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD 
Bollenstreek 2019 volgens voorstel vast te stellen.

14 Programma datagedreven sturing
De raad heeft besloten
a. in te stemmen met:

- het voornemen van het college om in samenwerking met zijn HLT-partners uitvoering 
te geven aan het programmaplan “datagedreven sturing” waardoor het invulling 
geeft aan zijn wettelijke taak en aan de uitvoering van het collegeprogramma;

- de afwegingen van het college dat het noodzakelijk is het programma “datagedreven  
sturing” op korte termijn te starten en dat uitvoering van dat programma uitsluitend 
haalbaar is als dat programma in HLT verband wordt gedragen en uitgevoerd;

- de door het college (in samenspraak met de colleges van de HLT-partners) gemaakte 
afwegingen als het gaat om de prioritering in het programma, waarbij naast de 



randvoorwaardelijke thema’s de prioriteit wordt gelegd bij ontwikkeling van de 
monitor sociaal domein, ondermijningsthema’s en regie op kanalen; 

- de door het college in HLT-verband gemaakte afspraken over het selectieproces bij 
de verdere doorontwikkeling van inhoudelijke producten;

- de door het college in HLT-verband gemaakte afspraak om een klankbordgroep 
“datagedreven sturing“ in te stellen en vertegenwoordigers richting de 
klankbordgroep aan te wijzen. 

b. te besluiten om voor de uitvoering van het programma “datagedreven sturing” vanaf de 
2e helft 2020 gedurende een periode van 3 jaar (verdeeld over vier kalenderjaren) de 
volgende budgetten beschikbaar te stellen voor 2020: € 53.528, 2021: € 107.056, 2022: 
€ 107.056, 2023: € 53.528, totaal: € 321.168;
Voor wat betreft de dekking van deze lasten voor het jaar 2020 te putten uit de 
algemene reserve en de noodzakelijke budgetten voor de jaren 2021 t/m 2023 te 
verwerken in de HLT-meerjarenbegroting;

c. voor zover na de programmaperiode van 3 jaar continuering van het programma 
“datagedreven sturing” aan de orde is, de financiering daarvan moet worden ingepast in 
de HLTsamen werkorganisatie;  

d. de in dit besluit opgenomen budgetten slechts beschikbaar te stellen indien de 
gemeenteraden van onze HLT-partners eveneens overeenkomstig dit voorstel besluiten 
en in lijn met de verhouding 1 : 1,17 : 1,94 budget beschikbaar stellen. 

15 Ondersteuning non-profit organisaties in verband met coronacrisis
De raad heeft besloten
a. toestemming te geven aan het college om wanneer noodzakelijk in verband met de 

coronacrisis, non-profit instellingen (financieel) extra te ondersteunen en
b. een extra krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 en dit te dekken uit de Algemene 

reserve.


