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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-20-120276 - 288042 

Onderwerp Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de concept Regionale Energiestrategie (RES) 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
2.1 De concept Regionale Energiestrategie ter kennisgeving aan te nemen. 
2.2 De wensen en bedenkingen vast te stellen. 
2.3 De wensen en bedenkingen in te brengen op de bijzondere AB-vergadering 
van Holland Rijnland op 25 juni a.s. 

Samenvatting Dit voorstel gaat over het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES) 
voorkomend uit Holland Rijnland. De voorliggende RES is inmiddels uitgewerkt 
en wordt in conceptversie de besluitvormingsprocedure ingebracht. Het doel in 
deze fase is om als college de concept RES, inclusief wensen en bedenkingen, 
vast te stellen en aan te bieden aan de raad. De raad wordt op haar beurt 
gevraagd om deze wensen en bedenkingen, waar nodig, aan te vullen en mee te 
geven aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland tijdens de bijzondere 
vergadering van 25 juni 2020. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-124285 - 296953 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 april 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123019 - 295818 

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek onder de voorwaarde dat 
zij in een aantal scenario’s uitwerkt hoe er bespaard kan worden op de uitgaven 
in 2021, volgens bijgevoegde conceptbrief. 
  



Samenvatting De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht de ISD Bollenstreek, de 
ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2021 van de ISD 
Bollenstreek  is een raadsvoorstel en concepbrief opgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-116620 - 295772 

Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GR KDB 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief. 

Samenvatting De tekst van de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Hillegom 
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht de GR KDB om 
de ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de raden van 
de deelnemende gemeenten. Zoals beschreven in bijgevoegde aanbiedingsbrief 
zal het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voorstellen de begroting in de 
vergadering van 1 juli a.s. vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-121599 - 293797 

Onderwerp Jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus: 
a. voor kennisgeving aan te nemen; 
b. ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad. 

2. de bijgevoegde raadsbrief "Jaarstukken 2019 gemeenschappelijke 
regeling Cocensus" vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te 
bieden. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders nemen de jaarstukken 2019 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-20-121602 - 293548 

Onderwerp Begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijk regeling 
Cocensus volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente 
Hillegom deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, wordt de ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke 
regeling Cocensus voorgelegd voor een zienswijze aan de aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus is een voorstel opgesteld, dat aan de 
raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-20-121565 - 291015 

Onderwerp ENSIA-rapportages 2019 en verklaring Suwinet 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 De volgende rapportages over de basisregistraties vast te stellen: 
   a Verantwoordingsrapportage BAG 2019 Hillegom - de auditrapportage over 
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   b Verantwoordingsrapportage BGT 2019 Hillegom - de auditrapportage over de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   c Verantwoordingsrapportage BRO 2019 Hillegom - de auditrapportage over de 
Basisregistratie Ondergrond, op basis van de jaarlijkse ENSIA-zelfevaluatie. 
  
2 De Collegeverklaring Suwinet 2019 gemeente Hillegom (inclusief Bijlage 1) 
vast te stellen. 
  
3 Kennis te nemen van de Rapportage Informatieveiligheid HLTsamen 2e helft 
2019 - rapportage van de CISO over activiteiten en ontwikkelingen die in 
HLTsamen rond Informatieveiligheid plaats vonden. 

Samenvatting Net als voorgaande jaren, moet de gemeente via ENSIA (Eenduidige Normatiek 
Single Information Audit) verantwoording afleggen over de wijze waarop de 
organisatie onder meer het gebruik en beheer van belangrijke (basis)registraties 
heeft georganiseerd. 
  
Voor de verantwoording aan het ministerie van BZK zijn vanuit de ENSIA-tool 
rapportages opgesteld over de stand van zaken rond de basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Topografie (BGT) en Ondergrond 
(BRO). De rapportages moeten door het college worden vastgesteld en 
vervolgens aan het ministerie worden aangeboden. 
  
Voor de jaarlijkse beoordeling van ons Suwinet-gebruik is een externe 
auditpartij ingeschakeld; deze heeft onze aanpak inmiddels als 'positief' 
beoordeeld. Een volgende stap in dit traject is nu de verklaring van het college 
van B en W. Hierin verklaart het college dat voldaan wordt aan de (verplichte) 
beveiligingsnormen voor het gebruik van Suwinet. De ondertekende verklaring 
geldt als verantwoording aan het ministerie van SZW en kan ingezet worden bij 
de verantwoording aan de gemeenteraad. 
 
Daarnaast heeft de CISO de beloofde rapportage rond Informatieveiligheid 
opgesteld, over wat zich in de tweede helft van 2019 op dit gebied binnen 
HLTsamen in grote lijnen heeft afgespeeld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


