BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

19 januari 2021

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-21-164458 - 385397
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 januari 2021
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 januari 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-161972 - 378278
Jaarverslag 2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Vergunningen
De bijgevoegde raadsbrief inzake het jaarverslag 2019 van de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen.
De advisering over redelijke eisen van welstand is op grond van de
Bouwverordening Hillegom 2018 opgedragen aan de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. In de Bouwverordening Hillegom 2018 is bepaald dat de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit jaarlijks voor de gemeenteraad een verslag opstelt. Het
college wordt voorgesteld bijgaande raadsbrief, waarmee het jaarverslag 2019
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de raad wordt aangeboden, vast te
stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-160526 - 372391
Straatnaamgeving Woonzorgzone
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming
1. om voor de openbare ruimte van het gebied 'Woonzorgzone' te Hillegom, de
straatnamen Florentialaan, Pataviumpad, Telesiastraat, Lunahof (nieuw),
Elsbroekerlaan en Garbialaan (bestaand) vast te stellen. (Een en ander conform
de bijgaande situatietekening).
Op dit moment wordt in Hillegom gewerkt aan het inrichten van de
Woonzorgzone. Hierin worden 4 nieuwe straten aangelegd die van een naam
moeten worden voorzien. 2 andere straten zijn bestaande straten, die moeten
worden benoemd.
Er is gebruik gemaakt van de suggesties van de Stichting Vrienden van Oud
Hillegom. Er is gekozen voor de namen Florentialaan, Pataviumpad,
Telesiastraat, Lunahof (nieuw), Elsbroekerlaan en Garbialaan (bestaand).
Besloten wordt om voor de openbare ruimte in het gebied 'Woonzorgzone' te

Hillegom, de straatnamen Florentialaan, Pataviumpad, Telesiastraat, Lunahof
(nieuw), Elsbroekerlaan en Garbialaan (bestaand) vast te stellen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-163431 - 382979
Eerste voortgangsrapportage Programma Datagedreven Sturing (DgS)
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Informatiebeleid en Automatisering
Wij stellen voor bijgevoegde Voortgangsrapportage Datagedreven Sturing (DgS)
vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad van Hillegom.
In de eerste voortgangsrapportage Datagedreven Sturing (DgS) informeert de
Stuurgroep DgS de gemeenteraad over de voortgang van het programma. Dit
gebeurt aan de hand van een aantal inhoudelijke thema's, geïllustreerd door
enkele bijlagen. Ook bevat de rapportage informatie over hoe raadsleden nadere
informatie over het programma kunnen verkrijgen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-163676 - 382784
Bestuurlijke reactie Hillegom rekenkameronderzoek P&C cyclus
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
1. Kennis te nemen van het rapport "Planning & Control in Hillegom en
Lisse" d.d. 23 december 2020 en de begeleidende brief aan het
college.
2. De bestuurlijke reactie op het rapport "Planning & Control in Hillegom
en Lisse" vast te stellen.
De Rekenkamercommissie Hillegom/Lisse heeft PBLQ onderzoek laten doen of de
Planning & Control cyclus in de huidige vorm voldoet aan de informatiebehoefte
van de raad. Het onderzoek is uitgevoerd voor de gemeenten Hillegom en Lisse.
De Rekenkamercommissie Hillegom/Lisse doet op basis van het onderzoek
aanbevelingen over hoe de gemeente c.q. HLTsamen dit kan verbeteren. De
rekenkamercommissie heeft het rapport aan het college aangeboden voor een
reactie en het college besluit schriftelijk te reageren op de aanbevelingen uit het
rapport. Het rapport is nu reeds ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd
en wordt na de reactie van het college definitief gemaakt. Vervolgens wordt het
rapport ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
De bestuurlijke reactie van het college is dat de geconstateerde bevindingen en
aanbevelingen besproken worden met de auditcommissie om te komen tot
verbeteringen in de planning en control-cyclus. Tevens is het college blij met de
geconstateerde positieve ontwikkeling van de planning en control cyclus de
afgelopen jaren.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-161164 - 381612
Zienswijze Kadernota 2022-2026 Cocensus
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022-2026 van de Gemeenschappelijke
regeling Cocensus;
2. Als zienswijze aan de Gemeenschappelijke regeling Cocensus te laten weten
dat de raad instemt met de Kadernota 2022-2026, conform bijgaande brief.
Het college van Burgemeester en wethouders van Hillegom heeft kennis
genomen van de Kadernota 2022-2026 van de gemeenschappelijke regeling
Cocensus en adviseert de gemeenteraad een positieve zienswijze uit te brengen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

