
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 5 juni 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. J. van Rijn, 

wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. F.Q.A. van Trigt, 

wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-040839 - 90800 

Onderwerp  Herbenoemen leden monumentencommissie Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. De volgende personen te herbenoemen voor de monumentencommissie: 

burgemeester en wethouders  
 de heer H.G. Götz besluit  

   de heer W. Koops 

   de heer G.A. Bijnsdorp 

   de heer T. Jütte 

  2. De benoeming in te laten gaan met terugwerkende kracht tot 1 april 2018. De 

  benoeming geldt tot 1 januari 2019. 

Samenvatting  Op grond van de Regeling Monumentencommissie 2010 treden de leden van de 
  monumentencommissie af na verloop van een periode die gelijk loopt met de 
  zittingsperiode van de gemeenteraad. De leden hebben zich beschikbaar gesteld 
  om herbenoemd te worden. Op grond van eerder genoemde regeling benoemt 

  uw college de leden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044275 - 100956 

 
 

Onderwerp  herbenoeming leden Kunstcommissie 

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

Afdeling  TM JOSVC  

Het College van  1. De leden van de Kunstcommissie, D. van der Zande en F. Ligtenberg te 

burgemeester en wethouders  herbenoemen met terugwerkende kracht tot 1 mei 2018. 

besluit  2. Voor de herbenoeming af te wijken van het Reglement Kunstcommissie, 

  artikel 4, lid 1, dat bepaalt dat de termijn maar één keer kan worden verlengd. 

Samenvatting  De Kunstcommissie functioneert goed. De leden hebben in de 
  commissievergadering van 1 februari 2018 mondeling kenbaar gemaakt dat zij 
  voor een volgende periode herbenoemd willen worden. Op grond van het 
  Reglement Kunstcommissie (artikel 4, lid 1) kan uw college de termijn een keer 

  verlengen en de commissieleden herbenoemen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-036069 - 105580 

 
 

Onderwerp  Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2017 

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

Afdeling  TM JOSVC  

Het College van  1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2017 vast te stellen. 
    



burgemeester en wethouders  2. De gegevens via 'waar staat je gemeente' te publiceren. 

besluit  3. De raadsbrief vast te stellen. 

Samenvatting  Op grond van artikel 12 van de regeling Wet kinderopvang zijn wij verplicht 
  jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag aan de Minister te overleggen met gegevens 
  over de uitvoering van de aan het college bij of krachtens de wet opgedragen 
  taken over het voorafgaande kalenderjaar. Deze gegevens worden gepubliceerd 
  op de website 'waar staat je gemeente' en worden na akkoord van de gemeente 
  op openbaar gezet. Na vaststelling door het college kan het verslag als 

  ingekomen stuk naar de gemeenteraad. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-046046 - 106221 

 
 

Onderwerp  Accountantsrapport jaarrekening 2017 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  
Instemmen met verzending van bijgaande brief aan de gemeenteraad met de 

burgemeester en wethouders 
 

 

opmerkingen en aanbevelingen over het concept accountantsverslag. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Van de accountant Baker Tilly Berk is het concept Accountantsverslag boekjaar 
  2017 over de jaarrekening 2017 ontvangen. Met tussenkomst van de 
  auditcommissie worden de opmerkingen en aanbevelingen gedeeld met de 
  gemeenteraad. Het accountantsverslag wordt, door de accountant, aangeboden 

  aan de gemeenteraad. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-046527 - 107649 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 mei 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 29 mei 2018 vast te stellen. 

besluit   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-046527 - 108656 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Afgelegde bezoeken: 

burgemeester en wethouders   

besluit  Dhr. Van Erk: 
  -Pluspunt (Plein 28) heropent samen met wethouder Van Trigt 

  

-Musical Guys and Dolls van muziektheater Mubo bijgewoond 

-Met burgemeesters bezoek gebracht aan collectie Six 

-Overleg Economic Board bijgewoond 

 

Dhr. De Jong: 

-Take off music event bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Pluspunt (Plein 28) heropent samen met de burgemeester 

  

-Overleg gevoerd met de Adviesraad Sociaal Domein 
-Directeurenoverleg basisscholen gevoerd 

-Take off music event bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Delegatie uit China ontvangen 

  -Introductie bij Holland Rijnland bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra: 
  -Introductie bij Holland Rijnland bijgewoond 

  -Subregionale ateliers Energie en Ruimte bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



 

 

Zaak / doc nr  Z-18-043627 - 108705 

Onderwerp  Programmarekening 2017 Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  
1. de programmarekening 2017 vast te stellen; besluit  

  2. van het voordelige resultaat ad € 2.191.409, 
  een bedrag van € 278.497 te storten in de reserve Sociaal domein, 
  een bedrag van € 589.774 te storten in de algemene reserve, 
  een bedrag van € 1.323.138 over te hevelen naar het jaar 2018; 
  3. het deel van de voorgestelde overhevelingen ad € 1.323.138 te 
  storten in de algemene reserve; 
  4. de bedragen van de overheveling in 2018 beschikbaar te stellen en 
  deze ten laste van de algemene reserve te brengen; 

  5. begrotingswijziging nummer 8 vast te stellen. 

Samenvatting  Het college van b&w heeft de Programmarekening al eerder behandeld in de 
  vergadering van 22 mei 2018. Door ontvangst van de jaarrekening van Holland 
  Rijnland, onderdeel Tijdelijke Werkorganisatie Holland Rijnland, is het saldo van 

  de Programmarekening 2017 gewijzigd. 

  Door in te stemmen met het raadsvoorstel wordt de Programmarekening 2017 
  van de gemeente Hillegom aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
  De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van 2.191.409. Voorgesteld wordt 
  om van dit positieve resultaat € 1.323.138 over te hevelen naar het jaar 2018. 
  Ter aanvulling van de reserve Sociaal Domein stellen wij u voor een bedrag van 
  € 278.497 te storten in de reserve Sociaal Domein. Het restant van het 
  resultaat, ad € 589.774, stellen wij u voor te storten in de algemene reserve. 
  Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt 
  verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2017 (onderdeel 

  jaarverslag). 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-046527 - 109569  

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning   
Het College van      - Dhr. Van Trigt heeft adviesraad Sociaal Domein bijgewoond. Goede 

burgemeester en wethouders      bijeenkomst waar diverse werkgroepen zijn geformeerd.  
besluit - Laatste stand van zaken met betrekking tot asbest speeltuin Vredelaan 

besproken. 2e informatiebrief gaat vandaag uit naar de bewoners.  
- Secretaris doet navraag over het overzicht regionale vertegenwoordiging 

vanuit de 3 colleges. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-046346 - 107111 

 
 

Onderwerp  Agenderingsvoorstel Presentatie Strategische verkenning & aanpak 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van   
burgemeester en wethouders  in te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel.  

besluit   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
 


