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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-20-153757 - 354094 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 oktober 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 oktober 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149928 - 346371 

Onderwerp Uitwerking aanbevelingen Rekenkamercommissie 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de notitie 'Uitwerking rapport rekenkamercommisie'. 
2. De bijgevoegde raadsbrief over de uitwerking van de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout vast te stellen. 

Samenvatting Met deze raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de uitwerking 
van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 
Noordwijkerhout. De aanbevelingen betreffen: 
 
1. Actualiseren van het beleid. 
2. Versterken van integraal werken. 
3. Betrekken van economisch beleid. 
4. Experimenteren met projectmatige aanpak. 
5. Betere aansluiting ISD en SPW. 
 
Naast de raadsbrief is de uitgewerkte notitie als bijlage aan dit voorstel 
toegevoegd, evenals een verslag van de werksessie die in april 2019 heeft 
plaatsgevonden. De raad heeft de wens uitgesproken bij de uitwerking van de 
aanbevelingen en de ontwikkeling van participatie- en re-integratiebeleid 
betrokken te blijven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066782 - 345657 

Onderwerp Archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart Hillegom 2020 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De informatie uit de archeologische verwachtingen- en 
beleidsadvieskaarten van Hillegom van 2020 te gebruiken bij nieuw op te stellen 
bestemmingsplannen, omgevingsplannen en andere planologische maatregelen. 
 
  

Samenvatting De archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart (archeologische 



waardenkaart) is een inventarisatie van archeologische waarden en 
verwachtingen (archeologie) in Hillegom. Met deze informatie kan bij 
(ruimtelijke) planvorming nauwkeurig worden bepaald of er archeologie bij 
betrokken is en wat we er mee willen. Het college besluit om de informatie uit 
de archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaarten van Hillegom 
van 2020 te gebruiken bij nieuw op te stellen bestemmingsplannen, 
omgevingsplannen en andere planologische maatregelen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


