BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

26 mei 2020

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-126410 - 306429
Beantwoording schriftelijke vragen GL Besluit Provincie Noord-Holland over
Duinpolderweg
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks naar aanleiding
van het besluit van de provincie Noord-Holland over de Duinpolderweg vast te
stellen en te beantwoorden volgens bijlage.

Samenvatting

Op 25 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een
besluit genomen om de (Nieuwe) Bennebroekerweg op te waarderen vanaf A4
met een toekomstvaste aansluiting op de N205. De overige delen van de
Duinpolderweg worden niet uitgevoerd. Eind mei / begin juni vindt in PS van
Zuid-Holland besluitvorming plaats wat dit besluit van Provinciale Staten
van Noord-Holland betekent voor de bereikbaarheid van de (noordelijke) Duinen Bollenstreek.
Het college is met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Holland Rijnland
en de provincie Zuid-Holland in gesprek om te onderzoeken op welke wijze de
bereikbaarheid (oost-west) verbeterd kan worden met duurzame mobiliteit voor
openbaar vervoer, fiets en auto.
Besloten wordt om de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks
naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland over
de Duinpolderweg vast te stellen en te beantwoorden volgens bijlage.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-130051 - 308463
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-128441 - 305653
1e Bestuursrapportage 2020 Hillegom
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld om:
1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage;
2. de financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1e

Bestuursrapportage;
3. het negatieve saldo van de 1e Bestuursrapportage € 165.142 ten laste
te brengen van het rekeningresultaat 2020;
4. begrotingswijziging 2020 nummer 08 vast te stellen.
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

Besluit

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

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de
1e Bestuursrapportage en informeert het college de raad over de financiële
afwijkingen tot en met medio april 2020.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-115882 - 300897
Kadernota 2021 Hillegom
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt:
1. de Kadernota 2021 met beleidsuitgangspunten vast te stellen;
2. kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.
Met de Kadernota 2021 geven we een inzicht in de verwachte financiële
gevolgen van de verwachte ontwikkelingen en stellen we de uitgangspunten vast
voor de Programmabegroting 2021. De Kadernota 2021 wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad ter besluitvorming.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-129688 - 307684
Programmarekening 2019 Hillegom
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
de raad voor te stellen:
1. de Programmarekening 2019 vast te stellen;
2. in te stemmen met de overhevelingsvoorstellen ad. € 107.130 en de
bijbehorende begrotingswijziging A05 vast te stellen;
3. een bedrag van € 680.670 te storten in de Reserve kapitaallasten
nieuwe investeringen;
4. het restant van het resultaat ad. € 39.758 toe te voegen aan de
algemene reserve.
Door in te stemmen met het raadsvoorstel wordt de Programmarekening 2019
van de gemeente Hillegom aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 827.558. Na aftrek van de
voorgestelde overhevelingen en de bestemmingen is het netto resultaat €
39.758 positief. In de Programmarekening wordt naast een toelichting op de
financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) ook verslag gedaan van de
inhoudelijke gebeurtenissen in 2019 (onderdeel jaarverslag).
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-128617 - 305648
(ontwerp) Afvalstoffenverordening Hillegom 2020
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Inrichting
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Gelet op het vastgestelde afvalbeleid van 12 december 2019 de (ontwerp)
Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 vast te stellen.
2. Deze (ontwerp) Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 voor zes weken ter
inzage te leggen zoals dit voorzien is in de inspraakverordening.
In 2009 is de Afvalstoffenverordening Hillegom 2009 vastgesteld. Er is in 2015
een nieuw model afvalstoffenverordening vastgesteld door de VNG. Op 1 januari
2021 wordt de inzameling van het huishoudelijk afval gebaseerd op het nieuwe
beleid, waaronder een gedifferentieerd tarief voor het huishoudelijk restafval en

het niet meer wekelijks inzamelen van het restafval. Vanwege het nieuwe beleid,
de gemeentelijke inspraakverordening en de wet Milieubeheer, is het
noodzakelijk om over een actuele, op de praktijk in Hillegom afgestemde,
afvalstoffenverordening te beschikken. De wet Milieubeheer schrijft voor dat de
raad de (ontwerp) Afvalverordening Hillegom 2020, die als bijlage bij dit voorstel
is toegevoegd, ter visie legt.
Besluit

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

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-128094 - 304516
Aanvraag tweede werkplan 'Omzien naar elkaar'
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Vaststellen tweede werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin- en Bollenstreek en
hiervoor een bedrag van € 1.282.500,- aan te vragen bij de gemeente Leiden.
Specifiek voor de gemeente Hillegom vragen we € 140.000,- aan.
Om de decentralisatie van taken op het gebied van Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Zorg in gang te zetten kunnen middelen aangevraagd worden
bij centrumgemeente Leiden. In 2019 is het eerste werkplan ingediend. Voor
2020 is er een tweede werkplan “Omzien naar Elkaar” opgesteld. De activiteiten
die beschreven zijn zullen de komende periode uitgewerkt gaan worden
in Hillegom & de Duin- en Bollenstreek.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

