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Status 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 
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Zaak / doc nr  Z-18-062174 - 147281 

Onderwerp  Vervanging van archiefbescheiden 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van  
Stel het Besluit vervanging archiefbescheiden van de gemeente Hillegom 

burgemeester en wethouders 
 

 

2019 vast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 
besluit 

 
  

Samenvatting  Het vervangingsbesluit omvat het vervangen van fysieke documenten door 
  digitale exemplaren waarna het papier vernietigd kan worden, het zogenaamde 
  vervangingsproces. 
  Vervanging voorkomt dat documenten dubbel opgeslagen en beheerd worden en 
  er kan geen verwarring ontstaan over welk exemplaar (fysiek of digitaal) het 
  origineel is. 
  Het opslaan en beheren van informatie heeft de gemeente opgedragen aan 
  HLTsamen. Vervanging, ook van te bewaren archiefbescheiden, is een logische 
  stap in de wens van de gemeente Hillegom en de werkorganisatie HLTsamen om 
  steeds meer digitaal te werken en verantwoord digitaal te archiveren. 
  Om dit besluit verantwoord te kunnen nemen moet het proces van vervanging 
  voldoende gewaarborgd zijn. Hoe dit proces verloopt is in het 
  Handboek Vervanging HLTsamen 2018 beschreven. De beschreven werkwijze is 
  getoetst door middel van een audit. Het besluit tot vervanging is een besluit in 
  de zin van artikel 1:3 Awb, zoals de toelichting bij artikel 6 van het 
  Archiefbesluit 1995 vermeldt. Het besluit tot vervanging staat open voor 
  bezwaar. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de 
  gemeente. Na bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 
  weken na de dag van de bekendmaking bezwaar indienen. Het besluit treedt in 
  werking de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. 
  Vanaf die datum past HLTsamen routinematige, digitale vervanging toe. 
  Met dit besluit streven we naar een, op termijn, besparing op 

  de beheerkosten en kosten van opslag van fysieke archieven. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-093822 - 226779 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief Stand van zaken governance Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  De bijgevoegde raadsbrief inzake de stand van zaken over de uitvoering van het 

burgemeester en wethouders  raadsbesluit van 20 juni 2019 voor verbetering van de governance van het 

besluit  samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vast te stellen. 

Samenvatting  In het raadsbesluit van 20 juni 2019 is besloten een aantal acties te 
  ondernemen voor verbetering van de governance van Holland Rijnland. De 
  planning was in het derde kwartaal 2019 een dashboard op te stellen. Ook is 
  aan de Hillegomse leden van het Algemeen Bestuur (AB) een aantal 
  acties gevraagd. Kortheidshalve wordt verwezen naar het bijgevoegde 
  raadsvoorstel en raadsbesluit van 20 juni 2019. De besluitvorming over de 
  inhoudelijke agenda van Holland Rijnland stond aanvankelijk gepland op 3 juli 
  2019 maar is nu verplaatst naar de AB vergadering van 30 oktober 2019. De 

  definitieve inhoudelijke agenda is de belangrijkste bron voor het opstellen van 
   



  een dashboard, stoplichtrapportages en acties van de AB leden. Daarnaast 
  zoeken we ook naar mogelijkheden om de informatieverstrekking te verbeteren 
  via het raadsinformatiesysteem. Op dit moment loopt daar de 
  aanbestedingsprocedure van. De uitkomst daarvan bepaalt ook of en zoja welke 
  mogelijkheden er zijn om op dit laatste punt verbeteringen aan te brengen. Als 
  gevolg hiervan verwachten wij op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2019 

  uitvoering te kunnen geven aan het raadsbesluit van 20 juni 2019. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-095826 - 231410 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 september 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 september 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-095826 - 232190 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk 

burgemeester en wethouders  - Netwerkevenement ‘Business & Bites Bollenstreek’ bijgewoond 

besluit  - Trouwreceptie burgemeester Carla Breuer bijgewoond 

  - Bezoek gebracht aan 60-jarig bruidspaar 

  Dhr. De Jong 

  - Werkdiner met woningcorporatie Stek Wonen bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt 

  - Nieuwe foyer van de Kulturele Raad geopend 

  Dhr. Van Rijn 

  - Netwerkevenement ‘Business & Bites Bollenstreek’ bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra 

  - Werkdiner met woningcorporatie Stek Wonen bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 
    


