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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-243896 - 530687 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Hillegom van 5 april 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B en W Hillegom van 5 april 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-244181 - 529904 

Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 HLTsamen 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad 
instemt met de Ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke 
Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks 
Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van 
artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de 
ontwerpbegroting indienen. Hillegom neemt deel aan de Gemeenschappelijke 
Regeling HLTsamen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 
4 is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de 
Ontwerpbegroting 2023 vastgesteld en heeft deze begroting samen met de 
jaarstukken 2021 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. 
De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar 
voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
definitieve vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde 
begroting aan de raden. 
Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 uit te brengen 
met een positieve strekking. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-244234 - 529977 

Onderwerp Zienswijze Voorlopige Jaarstukken 2021 HLTsamen 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad 



instemt met de voorlopige jaarstukken 2021 van de 
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens 
bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen worden de 
(voorlopige) jaarstukken 2021 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. 
Het bestuur van HLTsamen heeft de (voorlopige) jaarstukken vastgesteld en 
samen met de ontwerpbegroting 2023 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en 
Teylingen aangeboden. 
De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar 
voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
definitieve 
vaststelling van de jaarstukken 2021 en zendt daarna de vastgestelde 
jaarstukken aan de raden. 
 
Voorgesteld wordt om een zienswijze over de voorlopige jaarstukken 2021 uit te 
brengen met positieve strekking. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-244059 - 529631 

Onderwerp advies doorontwikkeling P&C cyclus adviesgroep raden Hillegom Lisse en 
Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het eindadvies doorontwikkeling gezamenlijke Planning & 
Control (P&C) cyclus van de adviesgroep raden Hillegom Lisse en Teylingen. 

Samenvatting Op 15 juni 2021 hebben de auditcommissies Hillegom en Lisse en de Planning & 
Control (P&C)-werkgroep uit Teylingen besloten om gezamenlijk in een informele 
adviesgroep te kijken naar de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Afgelopen 
maanden heeft de adviesgroep in drie sessies richting gegeven aan de gewenste 
doorontwikkeling. Dit is samengevat in een eindadvies. Dit advies gaat in op 
verbetering van de informatievoorziening in de P&C producten en de verbetering 
in de 3W vragen. Geadviseerd wordt in te zetten op 1 tussenrapportage in het 
jaar en tegelijkertijd te zorgen dat deze rapportage inhoudelijk wordt verbeterd. 
Geadviseerd wordt de informatie beter te ontsluiten voor inwoners, de begroting 
nog beter digitaal te ontsluiten en doorklikken naar beleidsinformatie mogelijk te 
maken. Op termijn kan dit verbreed worden naar de P&C rapportages en 
beleidsrapportages. Het voorstel is in 2022 te starten een format voor 
programma's inclusief de uitwerking 3W-vragen en met het uitwerken van het 
programma Sociaal domein aan de hand van de Maatschappelijke Agenda. We 
willen het eigenaarschap van de raad vergroten door samen stap voor stap de 
inhoud van de P&C producten te verbeteren. In het eindadvies zijn de stappen 
geschetst voor de doorontwikkeling voor de komende jaren met aandacht voor 
de haalbaarheid van de plannen. Besloten wordt in te stemmen met het 
eindadvies doorontwikkeling gezamenlijke P&C cyclus van de adviesgroep raden 
Hillegom Lisse en Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-243463 - 528416 

Onderwerp Aanwijzing collectieve festiviteiten Hillegom 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

23 April (Bloemencorso), 26 op 27 april (Koningsnacht), 27 april (Koningsdag), 
16 en 17 september (Najaarsfeesten en Kermis), 31 december op 1 januari (Oud 
& Nieuw) aan te wijzen als collectieve festiviteiten voor het jaar 2022. 
 
  

Samenvatting Voor 2022 worden dagen aangewezen voor collectieve festiviteiten. Net als 
andere jaren worden de volgende landelijke feestdagen aangewezen: 
Koningsdag, Bevrijdingsdag en Oud & Nieuw (Carnaval is dit jaar niet 
aangewezen wegens de Covid-maatregelen). Daarnaast worden ook de dagen 
aangewezen rond de lokale feest- en kermisweken in Hillegom. Tijdens de 
collectieve festiviteiten gelden minder streng geluidsnormen voor de horeca. 
Door het aanwijzen van de dagen weten bewoners op welke dagen mogelijk 
geluidsoverlast te verwachten is. Het college besluit 23 april (Bloemencorso), 26 
op 27 april (Koningsnacht), 27 april (Koningsdag), 16 en 17 september 
(Najaarsfeesten en Kermis), 31 december op 1 januari (Oud & Nieuw) aan te 



wijzen als collectieve festiviteiten voor het jaar 2022. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


