
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 februari 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, 

burgemeester;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

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

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-065714 - 156489 

Onderwerp  Stand van zaken rekenkameronderzoeken gemeente Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de 

burgemeester en wethouders  rekenkameronderzoeken van de gemeente Hillegom; 

besluit  2. De raadsbrief (bijlage 1) en de bijlage 2 over de stand van zaken vast 

  te stellen en door te zenden naar de raad. 

Samenvatting  Het college heeft toegezegd om de gemeenteraad te informeren over de stand 
  van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen van de onderstaande 

  rekenkameronderzoeken: 

  • Onderzoek EU-arbeidsmigranten 
  (Voor wat betreft de voortgang ten aanzien van de stand van zaken over het 
  uitgebrachte verkennend onderzoek EU arbeidsmigranten is 
  onlangs al een separate raadsbrief aan de raad gezonden (Z-17-020112 27 
  november 2018). Deze raadsbrief is als bijlage 3 hierbij gevoegd). 
  • Rapport re-integratie 
  • Bestuurlijk rapport mantelzorgbeleid 

  • Bestuurlijk rapport help een burger 

  Alle rekenkameronderzoeken hebben geleid tot aanbevelingen die door ons 

  college en de HLT werkorganisatie geïmplementeerd moeten worden. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-068947 - 174502 

 
 

Onderwerp  Aanvullende schriftelijke vragen GroenLinks inzake stuurgroep Duinpolderweg 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  Bijgaande beantwoording van de aanvullende schriftelijke vragen van 

burgemeester en wethouders  GroenLinks en Bloeiend Hillegom over de stuurgroep Duinpolderweg vast te 

besluit  stellen. 

Samenvatting  Naar aanleiding van de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen hebben 
  de fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom vervolgvragen ingediend over 
  de stuurgroep Duinpolderweg. In de bijgaande beantwoording zijn deze vragen 

  van een antwoord voorzien. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-073233 - 175564 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 februari 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 februari 2019 vast te stellen. 
   



burgemeester en wethouders   
besluit   

Samenvatting   

Besluit  
Akkoord (Gewijzigd besloten). Bestemmingsplannen Zandlaan en 

Frederikslaan akkoord onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-073233 - 175598  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Bezoek gebracht aan 100-jarige inwoonster 

besluit  - Regiocongres Holland Rijnland bijgewoond 
  - Bezoek gebracht aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
  - Openingshandeling verricht in smederij Van de Geijn 
  - Bijeenkomst Hoogheemraadschap bijgewoond ter ere van de “geboortedag” 

  van de dijkgraaf  
 

Dhr. A. de Jong:  
- Afscheidsbijeenkomst van wethouders van gemeente Haarlemmermeer 

bijgewoond  
- Regiocongres Holland Rijnland bijgewoond 

- Vergadering van stuurgroep Duinpolderweg bijgewoond 

- Opening van smederij Van Geijn bijgewoond 
 

Dhr. Van Trigt:  
- Regiocongres Holland Rijnland bijgewoond 
- Bijeenkomst mantelzorgmonologen bijgewoond 

- Bijeenkomst Contourennota ISD bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Regiocongres Holland Rijnland bijgewoond 

- Opening van smederij Van Geijn bijgewoond 

- Bijeenkomst Contourennota ISD bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Regiocongres Holland Rijnland bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


