
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 25 mei 2021 

 
 

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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-176923 - 425810 

Onderwerp Concept openbare besluitenlijst B&W Hillegom 18 mei 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept openbare besluitenlijst van B&W Hillegom van 18 mei 2021 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174663 - 422102 

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021 Hillegom 

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 wordt 
voorgesteld om:  

1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021; 
2. de financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1e 

Bestuursrapportage 2021; 
3. het positieve saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 van € 147.376 

ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; 
4. de investeringen, genoemd in bijlage 1 van de 1e Bestuursrapportage 

2021 te verhogen met genoemde bijdragen voor de kosten voor 
toezicht en begeleiding; 

5. de begrotingswijziging 2021 nummer R7 vast te stellen.  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 
1e Bestuursrapportage 2021 en informeert de raad over de beleidsmatige en 
financiële van de Programmabegroting 2021 tot en met medio april 2021. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167925 - 420160 

Onderwerp Kadernota 2022 Hillegom 

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: 
1. de Kadernota 2022 met beleidsuitgangspunten vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.  

Samenvatting Met de Kadernota 2022 geven we een inzicht in de verwachte financiële 
gevolgen van de verwachte ontwikkelingen en stellen we de uitgangspunten vast 
voor de Programmabegroting 2022. De Kadernota wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169970 - 417064 

Onderwerp Agenderingsvoorstel Participatieverplichting bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten voor commissie 10 juni 2021 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel ''Participatieverplichting bij 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten'', voor de raadscommissie van 10 juni 
a.s.  

Samenvatting Met de komst van de Omgevingswet staat de gemeenteraad voor een aantal 
keuze-opgaven, waarbij voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit 
gevraagd wordt van de gemeenteraad. De keuze om participatie verplicht te 
stellen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is één van die keuze opgaven 
voor de gemeenteraad. Het voorstel is om in de raadscommissie van 10 juni 
2021, participatieverplichting bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten te 
bespreken.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


