BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

28 april 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
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-124293 - 296962
Begroting GR 2021
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om als zienswijze aan de Veiligheidsregio Hollands Midden te
laten weten dat de raad instemt met de ontwerp programmabegroting 2021 en
de meerjarenramingen 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Holland Midden conform bijgevoegde conceptbrief.
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden de ontwerp-Programmabegroting aan de raden van de deelnemende
gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting. Het beleidskader voor de ontwerp-Programmabegroting wordt
gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in
samenhang’. Dit beleidsplan is op 23 januari 2020 met de raad besproken.
Vervolgens is het beleidsplan door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio
op 20 februari 2020 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de
beleidsdoelstellingen voor taken van de Veiligheidsregio te weten de meldkamer,
brandweerzorg, de GHOR, risico-en crisisbeheersing en bevolkingszorg. Het
beleidsplan vormt de beleidsagenda van de Veiligheidsregio en kent haar lokale
uitwerking in ons meerjaren veiligheidsbeleid en veiligheidsjaarplannen
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-124286 - 299544
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 april 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 april 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-121145 - 292407
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Juridische Zaken
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
Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.

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

De tekst van de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Hillegom
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht Holland Rijnland
de ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de raden van
de deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2021 van Holland
Rijnland is een voorstel opgesteld.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-123538 - 295347
Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Juridische Zaken
1. Het Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom
voor kennisgeving aan te nemen.
2. Dit jaarverslag via bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan de
gemeenteraad aan te bieden en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale
ombudsman te sturen.
Het Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Hillegom
(Commissie BK) is ontvangen. Het jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2019 en aanbevelingen doet.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-112837 - 292575
Convenant Stichting Hillegom Marketing 2020 - 2021
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Advies
1. het 'convenant voor bepaalde duur inzake financiering Stichting
Hillegom Marketing 2020 - 2021' vast te stellen.
2. af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid en de opdracht te
verstrekken aan Hillegom Marketing.
3. de burgemeester de verzoeken overeenkomstig bijgevoegde bijlage
volmacht te verlenen aan wethouder J. van Rijn tot het ondertekenen
van het in punt 1 bedoelde convenant.
Er is voldoende aanleiding om trots te zijn op onze gemeente. Hillegom is een
aantrekkelijk dorp voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Het over het
voetlicht brengen van de positieve kanten van onze gemeente doet recht aan
deze aantrekkelijkheid.
De bekendheid van deze aantrekkelijkheid wordt mede uitgedragen door
Stichting Hillegom Marketing, welke activiteiten en inspanningen op dit vlak
initieert, stimuleert en uitvoert. Dit is in het belang van het de hele gemeente.
Om deze reden draagt de gemeente Hillegom bij aan de bekostiging en richting
van de uitvoering. Afspraken over deze bijdrage en de resultaten die geboekt
dienen te worden, worden vastgelegd in een convenant. Dit collegevoorstel staat
vaststelling van dit convenant en de hierin opgenomen samenwerking voor.
Besloten wordt om het convenant vast te stellen en wethouder J. van Rijn
volmacht te verlenen om het convenant te ondertekenen.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-119536 - 287125
vaststellen subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Hillegom
2020 en mandatering van een deel van de bevoegdheden
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies
1. de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Hillegom 2020
vast te stellen;

besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

2. mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van
subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit
mandaat samenhangen overeenkomstig het bijgevoegde mandaatbesluit.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Hillegom 2017 kunnen
burgemeester en wethouders een subsidieregeling vaststellen. Deze
subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Hillegom 2020 regelt
de verdeling van een deel van de bijdrage die de gemeente in het kader van de
Regeling Reductie Energiegebruik heeft gekregen. Met deze subsidie worden
huiseigenaren gestimuleerd om kleine energiebesparende aanpassingen aan hun
huis te doen.
Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. gaat voor de gemeente de subsidies
vaststellen, verlenen en alle handelingen verrichten die daarmee samenhangen.
Om dit te regelen moet de operationeel directeur van Winst uit je woning:
Samen inkopen B.V. gemandateerd worden.
Om deze subsidieverlening te regelen wordt besloten om:
1. de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Hillegom 2020
vast te stellen;
2. mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van
subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit
mandaat samenhangen overeenkomstig het bijgevoegde mandaatbesluit.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-120823 - 289355
vaststellen overeenkomst van opdracht met Winst uit je woning: samen inkopen
B.V.
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

1. de overeenkomst van opdracht inzake de coördinatie voor de RREcampagne met Winst uit je woning: Samen inkopen b.v. aan te gaan.
De gemeente Hillegom heeft vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik een
bijdrage van € 259.889,- gekregen voor het informeren en stimuleren van
huiseigenaren om kleine en grote energiebesparende maatregelen te nemen aan
hun woning.
De bijdrage moet uiterlijk 31 maart 2021 zijn gebruikt.
Er is behoefte aan ondersteuning in dit project en Winst uit je Woning: Samen
inkopen B.V. is gespecialiseerd in het namens gemeente organiseren en
begeleiden van dergelijke projecten.
Om deze ondersteuning te regelen en juridisch te borgen wordt er besloten om
een overeenkomst van opdracht inzake de coördinatie voor de RREcampagne aan te gaan met Winst uit je woning: Samen inkopen B.V.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

