
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 12 mei 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;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-20-127428 - 303140 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Hillegom d.d. 28 april 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-119334 - 295245 

Onderwerp Compensatie leerlingenvervoer Covid19 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het addendum behorende bij de overeenkomst voor uitvoering van het 
leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer vast te stellen.  
  

Samenvatting Sinds 16 maart 2020 zijn de scholen op last van de Rijksoverheid gesloten. Dit 
betekent dat Noot personenvervoer BV (hierna Noot) die voor vijf gemeenten in 
de Duin- en Bollenstreek het leerlingenvervoer verzorgt, nagenoeg alle ritten 
heeft moeten annuleren. 
Noot heeft de gemeenten daarom een brief gestuurd waarin zij de gemeenten 
het voorstel doet 80% van de niet-gereden ritten te betalen en achteraf te 
verrekenen met eventueel via een andere weg verkregen noodsteun. Dit 
voorstel en de genoemde 80% komen overeen met de handreikingen die VNG en 
Rijksoverheid hebben gegeven. 
Voorgesteld wordt dit voorstel te volgen, onder voorwaarden, door een 
addendum, een toevoeging, bij de overeenkomst te sluiten. Zonder financiële 
steun komt Noot namelijk in de problemen, waardoor continuïteit van het 
vervoer in de periode na Covid19 niet geborgd kan worden. Noot kan 
waarschijnlijk geen aanspraak maken op de steunmaatregelen van het Rijk. Ook 
is het voorstel in lijn met het advies van de Rijksoverheid, VNG en Holland 
Rijnland. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-125891 - 301623 

Onderwerp Stand van zaken Schipholdossier 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.  



Samenvatting Met bijgevoegde memo informeren wij de raad over de belangrijkste 
ontwikkelingen in het Schipholdossier. 
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de raad aan te bieden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028445 - 299866 

Onderwerp Benoeming lid raad van toezicht Economic Board Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Voor de vacante positie in de raad van toezicht van de stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek te benoemen de burgemeester van Noordwijk, W.J.A. 
Verkleij-Eimers.    
  

Samenvatting Bij oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu: 
EBDB) is bepaald dat de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen 
en Noordwijk leden van de raad van toezicht van genoemde stichting dienen te 
benoemen. Voordracht van kandidaten geschiedt door het bestuurlijk overleg 
Economie, waarin de wethouders met dit thema in hun portefeuille zitting 
hebben. Na het vertrek van burgemeester Hermans - Vloedbeld uit Noordwijk, is 
haar positie in de raad van toezicht van EBDB vacant gekomen. Hiervoor is de 
burgemeester van Noordwijk voorgedragen. De betrokken colleges van B&W 
wordt gevraagd over te gaan tot benoeming. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123868 - 299580 

Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2020 RDOG HM 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin 
voorgesteld wordt; als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat 
de raad instemt met de eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020 van 
de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting   
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en 
het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere 
als crisisomstandigheden.  
  
In de  Programmabegroting 2020 schetste het Dagelijks Bestuur van de RDOG 
HM de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Het duidelijk 
onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de 
formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide 
financieringssystematiek, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de 
financiën krijgt en houdt. Met het  verbeterprogramma RDOG2024 krijgt deze 
inzet extra verdieping. 
  
De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor het programma 
RDOG2024 een aantal zaken die bij de vaststelling van de begroting 2020 nog 
niet duidelijk waren:  
1) De loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020.  
2) Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid heeft besluiten genomen 
over de opdracht voor de taakuitvoering van Veilig Thuis en de taken die 
samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz.  
3) Er is sprake van administratieve (neerwaartse) aanpassing van de raming van 
de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123868 - 299571 

Onderwerp conceptbegroting RDOG HM 2021 

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

Afdeling TM JOSVC 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarvan 
voorgesteld wordt: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat 
de raad instemt met de concept Programmabegroting 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde brief. 
  

Samenvatting   
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid 
en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel 
reguliere als crisisomstandigheden.  
  
In de concept Programmabegroting 2021 schetst het Dagelijks Bestuur van de 
RDOG HM de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Het 
duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de 
formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide 
financieringssystematiek, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de 
financiën krijgt en houdt. Met het  verbeterprogramma RDOG 2024 krijgt deze 
inzet extra verdieping. Op verzoek van het AB wordt de optimale aansturing van 
de uitvoeringsorganisatie onderzocht, met als streven per 1 januari 2021 tot een 
verbetering van de gemeentelijke aansturing van de RDOG te komen. 
  
De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de concept 
programmabegroting 2021. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


