
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 juni 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, 

wethouder;Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-17-028445 - 104983 

Onderwerp  Benoeming bestuurder (de programmadirecteur) stichting Economic Board Duin- 

  en Bollenstreek 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Het voorlopige besluit te nemen de door het bestuurlijk overleg Economische 

burgemeester en wethouders  Zaken en door de Economic Board Duin- en Bollenstreek voorgedragen 

besluit  kandidaat Lars Flinkerbusch, te benoemen als bestuurder van de stichting 
  Economic Board Duin- en Bollenstreek. 
  2. Dit besluit onder voorbehoud van definitieve overeenstemming tussen 
  kandidaat en de Economic Board Duin- en Bollenstreek te nemen, en dit 
  definitief te laten worden op het moment van publlicatie van aanstelling door de 

  Economic Board Duin- en Bollenstreek. 

Samenvatting  In het voorjaar van 2018 is de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 
  (vanaf nu: EBDB) opgericht. Bij oprichting is gekozen om te starten met een 
  bestuurder op interimbasis, zodat de EBDB als aanstaand opdracht- en 
  werkgever een rol kon spelen bij het werven van de definitieve kandidaat. Deze 
  is inmiddels geselecteerd. Conform de statuten van de EBDB dienen de colleges 
  van de vijf betrokken gemeenten deze voorgedragen kandidaat formeel te 

  benoemen. Op dit besluit rust een embargo tot dinsdag 26 juni 2018. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047172 - 109581 

 
 

Onderwerp  Algemene Ledenvergadering (ALV) VNG 27 juni 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  1. Kennis te nemen van de (geannoteerde) agenda van de Algemene 

burgemeester en wethouders  Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 

besluit  Gemeenten (VNG) d.d. 27 juni 2018. 
  2. Niet in te stemmen met agendapunt 7 "Verantwoording uitvoering 
  moties sociaal domein, inclusief instelling Fonds tekortgemeente", 
  omdat dit voorstel geen structurele oplossing biedt voor het tekort op 
  het budget voor de jeugdhulp voor onder andere de samenwerkende 

  gemeenten binnen Holland Rijnland. 

   



Samenvatting  Op 27 juni 2018 is de jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging van 
  Nederlandse Gemeenten (VNG) te Maastricht. Bijgevoegd als bijlage 1 is de 
  (geannoteerde) agenda. Op de agenda staat onder andere het voorstel tot 
  bekrachtiging van het Interbestuurlijk Programma (IBP) met gemeenten, Rijk, 
  provincie en waterschappen. In ons coalitieakkoord 2018-2022 "Samen meer 
  bereiken" staan nadrukkelijke verwijzingen naar het IBP en worden het 
  programma en de thema's concreet genoemd. Ook agendapunt 7 
  "Verantwoording uitvoering moties sociaal domein, inclusief instelling Fonds 
  tekortgemeente", is van belang omdat dit voorstel het tekort op de jeugdhulp 
  niet oplost voor de samenwerkende gemeenten binnen Holland Rijnland. Daarom 
  wordt voorgesteld hier niet mee in te stemmen. Dit standpunt is regionaal 
  afgestemd in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij tijdens de regiodag 

  van Holland Rijnland op 30 mei 2018. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047814 - 111763 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 12 juni 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 12 juni 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047814 - 112921 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Afgelegde bezoeken: 
burgemeester en wethouders   

besluit  Dhr. Van Erk: 
  -Wandelroutekaart Hillegom in ontvangst genomen 

  -Veteranenlunch bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  -Kennismakingsgesprek met Hillegomse ondernemersverenigingen bijgewoond 
  -Algemene vergadering aandeelhouders Meerlanden bijgewoond 

  -Veteranenlunch bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Bondgenotenontbijt aanpak laaggeletterdheid Holland Rijnland bijgewoond 
  -Opening Waterspeeldag verricht 
  -Deelgenomen aan overleg GTO (gemeentelijk toezicht orgaan onderwijs 
  -Overleg regiegroep VSV Holland Rijnland bijgewoond 

  -Label School op Seef uitgereikt aan basisschool de Fontein 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Kennismakingsgesprek met Hillegomse ondernemersverenigingen bijgewoond 
  -Vergadering Algemeen Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf (VAB) bijgewoond 

  -Veteranenlunch bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra: 

  -Kennismakingsgesprek met Hillegomse ondernemersverenigingen bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047814 - 113827 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   
   



Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van - Manpower heeft een trainingscentrum voor technische beroepen in Hillegom 

burgemeester en wethouders geopend. 

besluit - Wethouder Van Trigt meldt dat er zaterdag antwoorden op vragen zijn 

 verstuurd aan de omwonenden speeltuin Vredelaan. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   


