
Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2022

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. Masterplan 2.0 SDO/JBH
De raad heeft besloten:
1. De kaders van het ingediende Masterplan 2.0 SDO/JBH met bouwplan vast te stellen, 

voor de realisatie van de deelopgaven:
- een verbouwing/aanbouw van de bestaande SDO-locatie t.b.v. de tafeltennisruimte, 
gezamenlijke kantine, nieuwe sanitaire voorziening en een Jeu de Boules hal;
- de verplaatsing van de huidige JBH Hillegom locatie naar de SDO-locatie met 15 
buitenbanen en 10 binnenbanen; 
- de huidige graskorfbalvelden vervangen door een 1,5 kunstgras korfbalveld op basis 
van zand infill; 
- het restant grasveld op het SDO-terrein vrijkomt voor semi- openbaar gebruik.

2. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.197.500,-, waarvan de 
onderverdeling als volgt is:
€ 937.500,- als éénmalige bijdrage voor de realisatie van de accommodatie;
€ 60.000,- voor de aanleg van 15 buitenbanen Jeu de Boules;
€ 150.000,- voor de aanleg van 1,5 kunstgras korfbalveld met led-lichtmasten;
€ 50.000,- voor de begeleidingskosten.

3. De kapitaallasten van dit krediet te dekken door te beschikken over de reserve 
kapitaallasten nieuwe investeringen.

4. Vanuit de Algemene Reserve in verband hiermee een bedrag te storten van 
€ 1.197.500,- in de kapitaallastenreserve nieuwe investeringen.

4. Verordening Jeugdhulp 2022 Hillegom
De raad heeft besloten de Verordening Jeugdhulp Hillegom 2022 vast te stellen.

5. Zienswijze Kadernota 2023-2027 Gemeenschappelijke regeling Cocensus
De raad heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023-2027 van de Gemeenschappelijke regeling 

Cocensus;
2. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Cocensus te laten weten dat de raad 

instemt met de Kadernota 2023-2027.

6. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Leidsestraat 122
De raad heeft besloten:
1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en 

artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, overeenkomstig 
bijgaande 'verklaring van geen bedenkingen', in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen 
de op 13 juli 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de transformatie van de 
bestaande bollenschuur op het adres Leidsestraat 122 en het aanbouwen van een nieuw 
gebouw ten behoeve van de realisatie van 15 appartementen. 

2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen zoals genoemd onder besluitpunt 1, of tegen de betreffende ontwerp 
omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend binnen de daarvoor bestemde 
termijn van zes weken.

3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening vast te 
stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is middels een anterieure 
overeenkomst.

7. Legesverordening Hillegom 2022 na Omgevingswet
De raad heeft besloten de Legesverordening Hillegom 2022 na invoering Omgevingswet 
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met bijbehorende tarieventabel vast te stellen.

8. Zienswijze op begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022
De raad heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de 

begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
3. Een bedrag van € 275.891,- beschikbaar te stellen en hiervoor een bedrag van 

€ 195.891,- ten laste van het resultaat te brengen.

9. Vaststellen visie verblijfsrecreatie
De raad heeft besloten:
1. De visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen voor de gemeente Hillegom 

vast te stellen.
2. De visie verblijfsrecreatie te hanteren als input voor de omgevingsvisie. 
3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma verder uit te werken.

10. Verantwoording fractiebudgetten 2021
De raad heeft besloten de verantwoording van de fractiebudgetten 2021 vast te 
stellen volgens het bij dit voorstel behorende overzicht.


