
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 januari 2020 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

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-20-108897 - 266004 
 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 januari 2020 
 

Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 januari 2020 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-105784 - 259803 
 

Onderwerp Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 
 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 
 

Het College van      Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

burgemeester en wethouders      voorgesteld wordt om:  
besluit 1. Het "Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024" vast te stellen. 

2. Een voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken in te stellen. 
 

Samenvatting Om het beheer van de civiele kunstwerken op orde te hebben is de behoefte  
ontstaan nieuw beleid vast te laten stellen, waarmee de keuzes voor het veilig 

functioneren, het in standhouden van civiele kunstwerken (met name 

bruggen) en de benodigde financiële middelen worden vastgelegd. Er is daarom 

het "Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 opgesteld". Dit plan 

omvat kaders voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht in de 
benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de 

komende 5 jaar te kunnen uitvoeren. 

Belangrijke uitgangspunten zijn de veiligheid voor de gebruikers, het altijd 
functioneren om het verkeer af te handelen en het voldoen aan het wettelijk 

kader.  
De gemeentelijke kaders en de gemeentelijke visie zijn meegenomen in dit plan 
als het gaat om de mate van uitstraling, het vervangingsbeleid, keuzes van 

materialen, duurzaamheid en participatie.  
In het beheerbeleidsplan wordt voorgesteld het areaal te beheren op 

beeldkwaliteitsniveau B volgens CROW 323 en technisch op een geaggregeerde 
conditiescore 2 - 3, goed tot redelijk volgens NEN 2767.  
De kosten voor onderhoud aan kunstwerken bedragen gemiddeld € 56.600,- per 
jaar. De kosten voor het vervangen van kunstwerken bedragen voor de 

komende 5 jaar in totaal € 635.000,-.  
De Raad wordt voorgesteld dit beheerbeleidsplan vast te stellen en voor groot 

onderhoud een voorziening in te stellen zodat de kosten gelijkmatig zijn 

gespreid. 

 
Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten).  

 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-067136 - 248232 
 

Onderwerp Presentatie Welzijnskwartier ontwikkelingen jongerencentrum 



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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel "presentatie 

burgemeester en wethouders 
 

 

Welzijnskwartier" voor de raadscommissie van 6 februari 2020. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Jacqueline Aandewiel van Welzijnskwartier komt een presentatie geven in de 
  raadscommissie van 6 februari 2020. Zij zal ingaan op de volgende 

  onderwerpen: 

  Verbouwing; 
  Activiteiten en mogelijke huurders; 

  Stand van zaken jongerenwerk. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-105896 - 264503 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor 

  mantelzorgers 2020' 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. 

burgemeester en wethouders  Ondersteuning voor mantelzorgers 2020' vast te stellen en deze ter 

besluit  kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad. 

Samenvatting  Het College heeft op 17 december 2019 de 'Regeling Huishoudelijke Hulp 
  Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2020' vastgesteld en wil de 
  gemeenteraad hierover informeren. De voorloper van deze regeling, de Regeling 
  Huishoudelijke Hulp Toelage 2017-2019 verviel op 31 december 2019. 
  Deze regeling biedt mantelzorgers de mogelijkheid gebruik te maken van 
  huishoudelijke hulp, respijtzorg aan huis, een mantelzorgcoach of maatwerk. Op 
  deze manier worden zij ontlast en kunnen zij het mantelzorgen langer 
  volhouden. Het kader van deze regeling is op 15 juni 2017 door de 
  gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten het beschikbare 
  budget in te zetten voor verlichting van mantelzorg, totdat het budget is 
  uitgeput. Het subsidieplafond is nog niet bereikt, waardoor het mogelijk is de 

  regeling ook in 2020 toe te passen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 
    


