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VAN HILLEGOM

Status

12 maart 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

Z-18-066120 - 172448

Onderwerp

Boardletter HLTsamen 2018

Portefeuillehouder

Dhr. A. de Jong, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

TM Financiën
1. De Boardletter HLTsamen 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De brief aan de auditcommissie vast te stellen.
3. De Boardletter HLTsamen 2018 en de brief te verstrekken aan de
auditcommissie.
Jaarlijks beoordeelt de accountant het bestaan en de werking van interne
beheersmaatregelen van de belangrijkste financiële processen tijdens de
interimcontrole. De bevindingen hieruit alsmede adviezen over de belangrijkste
ontwikkelingen voor de organisatie, zijn vastgelegd in de Boardletter HLTsamen
2018. Met de vorming van HLTsamen zijn de bedrijfsprocessen van de
deelnemende gemeenten voor het grootste deel overgegaan naar HLTsamen.
Dit heeft tot gevolg dat er geen afzonderlijke interimcontroles voor de drie
gemeenten worden uitgevoerd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074910 - 180372
Agenderingsvoorstel inzake presentatie politie en brandweer commissie 4 april
2019
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'presentatie jaarcijfers 2018 van de
politie en Veiligheidsregio Hollands Midden' voor de raadscommissie van 4 april
2019.

Samenvatting

Mevrouw E.M. Weber-Teuben, directeur Risico- en Crisisbeheersing en mevrouw
M. Blom, waarnemend teamchef politie Bollenstreek - Noord zullen een
presentatie geven over de jaarcijfers 2018. De raadscommissie wordt
geïnformeerd over de operationele inzetten van de brandweerpost Hillegom, de
cijfers vanuit risicobeheersing en de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio,
als ook over de
politiecijfers (o.a. high-impact crimes, jeugdoverlast) en ontwikkelingen bij de
politie.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073182 - 180567
Nota reserves en voorzieningen gemeenschappelijke regeling werkorganisatie
HLTsamen 2018
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financiën
1. de raad voor te stellen de nota reserves en voorzieningen

burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen 2018 goed te keuren.
In de themabijeenkomst Financiën van 8 mei 2017 van het bestuur HLTsamen is
de wens uitgesproken om, binnen een aantal richtlijnen, reserves te kunnen
vormen. Hiervoor was nog een fiscaal onderzoek nodig naar een eventuele
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor HLTsamen. Dit onderzoek is
in 2018 afgerond. De Belastingdienst heeft bevestigd dat er voor het cluster
ambtelijk apparaat de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden geldt. Doordat
bovenstaande nu bevestigd is door de belastingdienst, bestaat er vanaf 2018 de
mogelijkheid om reserves en voorzieningen te vormen.
Tot nu toe werden er door HLTsamen geen reserves aangehouden, waardoor de
resultaten een op een werden verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Er
bestond daarmee geen mogelijkheid om bijvoorbeeld middelen te reserveren
voor het opvangen van onvoorziene incidenten of voor het overhevelen van
middelen voor activiteiten die wel geraamd waren, maar die nog niet tot
uitvoering waren gekomen in dat jaar. Nu reservevorming mogelijk is, wordenconform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling- in deze nota richtlijnen
gegeven met betrekking tot reserves en voorzieningen.
De nota behoeft conform artikel 22 lid 2 goedkeuring van de gemeenteraden van
Hillegom, Lisse en Teylingen. De nota is conform artikel 22 lid 1 van de
Gemeenschappelijke Regeling in de vergadering van het bestuur van HLTsamen
dd 7 maart 2019 vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Z-19-075211 - 181229
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 maart 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 maart 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-075211 - 181761
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk:
- Naturalisatiebijeenkomst gehouden
- Vriendenavond van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom bijgewoond
Dhr. De Jong:
- Uitvaart bijgewoond familielid HLTsamen
Dhr. Van Trigt:
- Mini-conferentie Village Deal bijgewoond
Mevr. Hoekstra:
- Werkbezoek aan Brouwer Installatiebedrijf gebracht
- Werkbezoek aan de KAVB gebracht
Dhr. Van Rijn:
- Werkbezoek aan de KAVB gebracht
- Bijeenkomst Politiek en Horeca bijgewoond

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-075211 - 183654
Raad & Commissie

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Actielijst: Portefeuillehouder Hoekstra:
Actiepunt ‘Het advies van de ODWH iz Hofje aan Parallelweg aan de raad sturen’
is afgehandeld.
Actiepunt ‘De mondeling door de Jansen gestelde vragen, die niet ter
vergadering beantwoord zijn, schriftelijk beantwoorden’ is afgehandeld.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

