LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN HILLEGOM

Status

19 november 2019

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
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

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

Z-19-097982 - 239898
Verbetering bereikbaarheid station Hillegom
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Advies
Bijgevoegde raadsbrief inzake verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en
Keukenhof door inzet NS-stations, huurfietsen en pendelbus vast te stellen.
In de gemeenteraad van Hillegom is een motie aangenomen voor de verbetering
van de bereikbaarheid van de Bollenstreek en Keukenhof door inzet NS-stations,
huurfietsen en pendelbus. Naar aanleiding hiervan is met diverse partijen
gesproken. Een aantal ondernemers bekijkt de mogelijkheden voor fietsverhuur
bij station Hillegom. Ook zal aan de provincie worden gevraagd zich in te zetten
voor een frequentieverhoging op de spoorlijn Leiden - Haarlem. Besloten wordt
om de raadsbrief inzake verbetering bereikbaarheid station Hillegom vast te
stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten).

Z-18-058334 - 247649
Raadsbrief zorg- en veiligheidstafel Jeugd Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM JOSVC
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake het project Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd
vast te stellen.
Met de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de start van het
project Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd. De gemeente Hillegom heeft als vervolg
op het project jeugd Hillegom besloten om de in 2017 opgebouwde overleg
structuur voor te zetten in een Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd voor twee jaar.
Ook de gemeente Lisse en de gemeente Teylingen hebben gekozen om in te
zetten op het versterken van de samenwerking tussen zorg- en
veiligheidsprofessionals d.m.v. het instellen van een zorg- en veiligheidstafel
jeugd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-103279 - 249731
Samenwerkingsafspraken Raad voor de Kinderbescherming 2019
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM JOSVC
1. Het Regionaal Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Holland / Holland
Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019 vast te stellen.

De colleges hebben vanuit de Jeugdwet de wettelijke taak de samenwerking met
de Raad voor de Kinderbescherming jaarlijks vast te leggen. In dit voorstel

worden de afspraken 2019 voorgelegd.
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

Z-19-102936 - 250135
Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019 onderdeel
Klimaatakkoord
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Juridische Zaken
1. In te stemmen met het klimaatakkoord (agendapunt 6 van de BALV
agenda) en de voorgestelde inzet van de VNG voor het vervolgproces
mede gelet op de overwegingen en de voorbehouden die gesteld
worden in de ledenbrief van 1 november 2019 (bijlage 1).
2. De bijgevoegde raadsbrief (bijlage 7) vast te stellen en hiermee
vroegtijdig de raad te informeren over het collegestandpunt om in te
stemmen met de VNG voorstellen behorende bij agendapunt 6 die op
29 november 2019 tijdens de Buitengewone Algemene Leden
Vergadering (BALV) van de VNG voor besluitvorming aan de leden
worden voorgelegd.
Op 29 november 2019 is de Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG
(BALV) in Nieuwegein. Op de agenda staat onder andere het voorstel om in te
stemmen met het klimaatakkoord en het vervolgproces. Het VNG voorstel is
uitgebreid toegelicht in de ledenbrief van 1 november 2019. Het college stemt
in met het Klimaatakkoord (agendapunt 6) en met de inzet van de VNG in het
vervolgproces. De raad wordt hierover middels een raadsbrief geïnformeerd.
Akkoord (Gewijzigd besloten).

