LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN HILLEGOM

Status

3 september 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-085661 - 207914
Vaststelling acquisitiebeleid particuliere archieven
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Informatiebeleid en beheer

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De criteria (zie bijlage) voor acquisitie van particuliere archieven vast
te stellen.
2. De criteria voor het opnemen van particuliere archieven te publiceren
op de gemeentelijke website.
3. Mandaat te verlenen aan de teammanager IBB om maximaal 20 m1
particuliere archieven per jaar op te nemen die voldoen aan de
vastgestelde criteria.
4. Archieven die historisch belangrijk zijn op te nemen in het archief van
Erfgoed Leiden en niet meer in de eigen archiefruimte.

Samenvatting

In de archiefruimte van de gemeente Hillegom zijn tot op heden geen
particuliere archieven opgenomen. Er kan niet achterhaald worden of er ooit een
verzoek voor opname is gedaan. De gemeente heeft dan ook nog geen beleid
voor het opnemen van particuliere archieven. Er zijn ook geen criteria om te
bepalen of archieven al dan niet een historisch belang hebben.
Door het vaststellen van criteria voor het opnemen van particuliere archieven en
die te publiceren op de website worden particulieren, organisaties en bedrijven
gewezen op de mogelijkheden van opname door de gemeente. Bij bedrijven
moet worden gedacht aan bedrijven met een bijzondere en langdurige betekenis
voor de gemeenschap.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-092686 - 227334
Beantwoording raadsvragen Bloeiend Hillegom ivm Goed Wonen fase 2
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Planvorming
De beantwoording van de raadsvragen van Bloeiend Hillegom met betrekking tot
het plan Goed Wonen fase 2 vast te stellen.
Bloeiend Hillegom heeft op 6 augustus jl. raadsvragen gesteld over het
woningbouwplan Goed Wonen fase 2. Het college besluit om de beantwoording
van de schriftelijke raadsvragen vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-089516 - 227375
Agenderingsvoorstel actualisatie huisstijl Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Communicatie
Kennis te nemen van het agenderingsvoorstel over de actualisatie van de

burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

huisstijl van Hillegom voor de raadscommissie.
Met een presentatie willen we de raadsleden informeren over de geactualiseerde
huisstijl, zodat we vanaf begin oktober de geactualiseerde huisstijl kunnen
inzetten in brieven, op de website en in andere digitale communicatie
uitingen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-095159 - 230036
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 27 augustus 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 27 augustus 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten).

Z-19-095159 - 230053
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk
- Radenbijeenkomst Hillegom, Lisse en Teylingen bijgewoond
- Bezoek gebracht aan de huttenbouw
- Persmoment ondertekening convenant zorg-en veiligheidstafel bijgewoond
- Thema-bijeenkomst Vereniging Burgemeesters Zuid Holland bijgewoond
Dhr. de Jong
- Radenbijeenkomst Hillegom, Lisse en Teylingen bijgewoond
- Netwerkborrel Hillegoms Muziekfeest bijgewoond
- Ondernemersborrel Koopcentrum Hillegom/IRA bijgewoond
Dhr. Van Trigt
- Bezoek gebracht aan de huttenbouw
- Persmoment ondertekening convenant zorg-en veiligheidstafel bijgewoond
- Opening afsluitend evenement van “De School” bijgewoond
Mevr. Hoekstra
- Radenbijeenkomst Hillegom, Lisse en Teylingen bijgewoond

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten).

