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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.J. Hoekstra, wethouder;Mevr. M. Pippel, loco-
secretaris;Mevr. I. Dirven, loco-secretaris 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-154860 - 356598 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 oktober 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d 13 oktober 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145249 - 356428 

Onderwerp Programmabegroting 2021-2024 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het besluit van het college d.d. 29 september 2021 inzake het voorleggen van 
de programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad in te trekken; 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: 
1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen; 
2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse 
uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2021 en de hieraan meerjarig verbonden 
budgetten voor kapitaalslasten vast te stellen; 
3. Het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien; 
4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 en de opgenomen 
verkenningen; 
5. Begrotingswijziging nummer R2101 van 2021 vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 29 september heeft het college besloten een voorstel voor te leggen aan de 
raad om de programmabegroting 2021-2024 vast te stellen. De provincie Zuid-
Holland heeft op 5 oktober geadviseerd een besluitpunt toe te voegen aan het 
raadsvoorstel waarin expliciet gevraagd wordt de voorgenomen investeringen 
verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2021 en de 
hieraan verbonden budgetten voor kapitaallasten vast te stellen. Het college 
neemt dit advies over. Het besluit van het college van 29 september wordt 
derhalve ingetrokken en een nieuw voorstel wordt aan de raad voorgelegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145249 - 355028 

Onderwerp Raadsbrief notitie gevolgen Septembercirculaire 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

De bijgevoegde raadsbrief over de gevolgen van de Septembercirculaire 2020 
Gemeentefonds vast te stellen. 



besluit 

Samenvatting Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de 
Septembercirculaire over het Gemeentefonds ontvangen. Voor de gemeente 
Hillegom zijn de financiële gevolgen berekend. Door invoering van de laatste 
bekende cijfers en de compensatie voor de coronacrisis ontvangt de gemeente 
Hillegom meer uit het Gemeentefonds. Door de raadsbrief wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen van de Septembercirculaire. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


