
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 november 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Concept 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-17-027321 - 145305 

Onderwerp  Verordening Blijvers- en Verzilverlening 

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

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. De raad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegd 

burgemeester en wethouders   raadsvoorstel over de pilot voor de Blijverslening en Verzilverlening. 

besluit    

Samenvatting  Het college stelt de gemeenteraad voor een pilot van twee jaar voor de 
  Blijverslening en de Verzilverlening in te stellen. Met het instellen van deze 
  leningen willen we inwoners in staat stellen hun huis zodanig aan te passen dat 
  zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit sluit aan bij het coalitieakkoord 
  waarin langer zelfstandig wonen als beleidsdoel is opgenomen. Door deze pilot 
  krijgen onze inwoners de mogelijkheid om hun woning levensloopbestendig te 

  maken.  

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-059355 - 147271 

 
 

Onderwerp  Belastingverordeningen 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarbij wordt voorgeteld vast te 

burgemeester en wethouders  stellen:  

besluit  
1. de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-   

   zaakbelastingen 2019; 
  2. de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 
   en reinigingsrechten 2019; 
  3. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 
   2019; 
  4. de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 
   en rechten 2019; 
  5. de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019; 
  6. de verordening op de heffing en invordering van leges 2019; 
  7. de verordening rioolheffing 2019; 

  8. het besluit kwijtscheldingsregels 2019. 

Samenvatting  Het college van Burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het 
  raadsvoorstel voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2019. Het 
  raadsvoorstel, dat op donderdag 13 december 2018 wordt behandeld, geeft kort 
  de wijzigingen weer van de belastingverordeningen en er wordt voorgesteld de 

  belastingverordeningen vast te stellen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-062556 - 148231 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 30 oktober 2018 
    



Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 30 oktober 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-062699 - 148588 

 
 

Onderwerp  Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  1. de raad toestemming te laten verlenen de Gemeenschappelijke 

burgemeester en wethouders  regeling Cocensus 2015 aan te passen; 

besluit  2. in te stemmen me de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
  Cocensus 2015 als de raad hierin toestemt; 
  3. akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 
  5e wijziging; 
  4. wethouder A. de Jong, indien de raad toestemt met de 5e wijziging, te 
  machtigen de Gemeenschappelijke regeling Cocensus 5e wijziging te 
  ondertekenen; 
  5. akkoord te gaan met de 1e wijziging van de 

  Dienstverleningsovereenkomst 2015. 

Samenvatting  Het college van burgemeester en wethouder vraagt aan de gemeenteraad in te 
  stemmen met de 5e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Cocensus (Gr 
  Cocensus). Als de gemeenteraad hiermee instemt gaat het college akkoord met 
  de wijziging van de Gr Cocensus. Zowel als gevolg van het samenvoegen van de 
  mantel- en dienstverleningsovereenkomsten tot één product, actualisatie, 
  voorgestelde redactionele vereenvoudigingen en de resultaten van de juridische 

  toets heeft ertoe geleidt dat de GR Cocensus gewijzigd is. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-062556 - 148998 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Bezoek gebracht aan drie 100-jarige inwoners 

besluit  
Dhr. Van Trigt:   

  -Certificaat Bibliotheekwerk Cultuur en Taal onthuld bij de muziekschool 

  -Kick-off HLTuitdaging bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra: 
  -Bijeenkomst stakeholders energietransitie bijgewoond 
  -BNG-bank duurzaamheidsdag bijgewoond 
  -Aftrap duurzame huizenroute gegeven 

  -Vergadering algemeen bestuur van Omgevingsdienst West Holland bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-062556 - 150257 

 
 

Onderwerp  Persinformatie 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  - Volgende week in B&W afstemmen wanneer en hoe het persgesprek 

besluit  georganiseerd wordt. Frequentie zal eens in de drie weken zijn. 

   



 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


