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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-21-169099 - 416654 

Onderwerp Raadsbrief jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  De bijgevoegde raadsbrief over het jaarverslag 2020 van de Functionaris 
Gegevensbescherming vast te stellen. 
  

Samenvatting De Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en 
naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen de 
gemeente en rapporteert jaarlijks over de voortgang op het gebied van privacy 
en gerelateerde informatiebeveiligingsacties. In haar jaarverslag meldt de FG 
dat de gemeente in 2020 een kleine vooruitgang heeft geboekt om de AVG te 
implementeren in de organisatie, de systemen en de processen. Dit beeld is 
zichtbaar bij veel gemeenten in Nederland. Het management blikt in haar reactie 
terug op de overgang naar het thuiswerken in 2020 en de acties die 
ondernomen zijn om het bewustzijn over de AVG binnen de organisatie te 
vergroten. Voor 2022 zijn in de begroting van HLTsamen structureel extra 
middelen gevraagd  om de onvermijdelijke ontwikkelingen op het gebied van 
informatieveiligheid en privacy mogelijk te maken.  
Het college besluit de raad te informeren over het jaarverslag 2020 van de 
Functionaris Gegevensbescherming. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-193062 - 437924 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de  openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174072 - 426805 

Onderwerp Jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke 
regeling Cocensus. 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarstukken 2020 van de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus vast te stellen. 



Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders nemen de jaarstukken 2020 van 
de gemeenschappelijke regeling Cocensus voor kennisgeving aan en zenden 
deze ter kennisname aan de gemeenteraad van Hillegom. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178048 - 429097 

Onderwerp (ontwerp) locatiebesluit ondergrondse container voor restafval en verdiepte 
container voor GFT nabij 1ste Loosterweg 1. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het (ontwerp) locatiebesluit ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte 
GFT-container nabij 1ste Loosterweg vast te stellen 
2. Conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, het (ontwerp) 
locatiebesluit ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-container nabij 
1ste Loosterweg voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

Samenvatting De raad van de gemeente Hillegom heeft een nieuw afval- en grondstoffenbeleid 
vastgesteld. Voor de realisatie van dit beleid is een gemeentelijk locatieplan 
gemaakt, bestuurlijk vastgesteld en uitgevoerd. Bijgaand voorstel voorziet in 
een aanvulling op dit plan. Aanvulling die met name nodig is voor het nieuwe 
appartementencomplex. Daarnaast hebben ook de huidige woningen geen, of 
onvoldoende ruimte voor een rolcontainer. Door dit voorstel, conform de 
inspraakverordening, ter inzage te leggen hebben belanghebbenden de 
gelegenheid om een zienswijze over de voorgestelde locatie in te dienen. Het 
college heeft besloten het '(ontwerp) locatiebesluit ondergrondse 
restafvalcontainer en verdiepte GFT-container nabij 1ste Loosterweg' vast te 
stellen 
en conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, deze voor een periode van 
6 weken ter inzage te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177322 - 429057 

Onderwerp Vaststellen evaluatie Hillegoms Verkeer en Vervoersplan (HVVP) 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling Team Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. De evaluatie van het Hillegomse Verkeers en Vervoersplan 2009 (HVVP 2009) 
vast te stellen; 
2. De uitkomsten van deze evaluatie te betrekken bij het opstellen van de 
mobiliteitsvisie. 
  

Samenvatting Het Hillegomse Verkeers- en Vervoersplan (HVVP) dateert uit 2009. We werken 
op dit moment aan het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. De uitkomsten 
van de evaluatie van dit HVVP vormt één van de bouwstenen voor dit nieuwe 
mobiliteitsplan. Met name de doelstellingen die nog niet of slechts gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd vormen aandachtspunten om mee te nemen in de volgende 
fase bij het opstellen van het mobiliteitsplan. Besloten wordt om aan de raad 
voor te stellen: 
 
1. De evaluatie van het Hillegomse Verkeers en Vervoersplan 2009 (HVVP 2009) 
vast te stellen; 
2. De uitkomsten van deze evaluatie te betrekken bij het opstellen van de 
mobiliteitsvisie. 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176771 - 425302 

Onderwerp (H) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 16 juni 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 



Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over de agendapunten van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) d.d. 16 juni 2021. 

Samenvatting Op 16 juni 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. De ALV maakt deel uit van het online 
VNG Jaarcongres 2021. Op de agenda staan onder andere voorstellen rond de 
uitvoering van eerdere door de gemeenten ingediende moties, de kadernota 
2022 en het contributievoorstel. Daarnaast komt de stand van zaken aan de 
orde over de uitvoering van het klimaatakkoord, de herijking van het 
gemeentefonds en het onderzoek naar de kosten voor jeugdzorg. Ook de VNG-
inzet bij kabinetsformatie komt aan de orde en tot slot adviseert het VNG 
bestuur de gemeenten om de motie van de gemeenten Zoetermeer “Zonder geld 
geen gemeenten” (initiatief Raden in Verzet) te ondersteunen. In deze motie, 
die ondersteunt wordt door de gemeente Hillegom wordt er onder andere op 
aangedrongen dat de VNG zich bij de rijksoverheid voor inzet dat de gemeenten 
structureel over voldoende middelen kunnen beschikken voor hun taken. Het 
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze ALV. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


