
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 21 juni 2022 

 
 

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;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-250505 - 553625 

Onderwerp Accountantsverslag en gewijzigde versie van de Programmarekening 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het college neemt kennis van het accountantsverslag. 
2. Het college stemt in met de gewijzigde versie van de 

Programmarekening 2021 en informeert de raad middels bijgevoegde 
raadsbrief. 

Samenvatting De accountant heeft de controle van de Programmarekening 2021 afgerond en is 
voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken voor zowel 
getrouwheid als rechtmatigheid. Op verzoek van de accountant zijn kleine 
aanpassingen doorgevoerd in 2 bijlagen van de programmarekening. Het college 
neemt kennis van het accountantsverslag en stemt  in met de gewijzigde versie 
van de Programmarekening. De raad wordt door middel van de een 
raadsbrief geïnformeerd over het besluit van het college en de gewijzigde versie 
van de Programmarekening 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239514 - 553078 

Onderwerp Raadsbrief Gevolgen Meicirculaire 2022 voor Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief Gevolgen Meicirculaire 2022 voor Hillegom vast te 
stellen. 

Samenvatting Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is begin 
juni 2022 de zogeheten meicirculaire over het Gemeentefonds voor de jaren 
2022-2026 ontvangen. In de meicirculaire de financiële gevolgen voor de 
uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemeente Hillegom. Het college van 
Hillegom heeft de raadsbrief Meicirculaire 2022 voor Hillegom vastgesteld.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-255661 - 552576 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 14 juni 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 14 juni 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-251932 - 544451 

Onderwerp (H) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 29 juni 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agendapunten van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) d.d. 29 juni 2022. 

Samenvatting Op 29 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. Voor het eerst sinds lange tijd 
organiseren de VNG dit congres weer als fysieke ontmoeting. Dit jaar in de 
"Westfries" in Hoorn. De ALV maakt deel uit van het VNG Jaarcongres 2022. Op 
de agenda staan onder andere de volgende voorstellen: financieel jaarverslag 
2021, contributievoorstel 2023, Kadernota VNG 2023, uitwerking Regeerakkoord 
en de gevolgen voor gemeenten, bestuurlijke afspraken klimaat en energie, 
overzicht rijksbeleid op het gebied van Wonen en de verantwoording over de 
uitvoering van diverse moties van eerdere vergaderingen. 
 
Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze ALV. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


