
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
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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 Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-151802 - 350129 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 september 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 september 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145249 - 348103 

Onderwerp Programmabegroting 2021-2024 

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 wordt 
voorgesteld om:  

1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen. 
2. Het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien.  
3. Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 en de opgenomen 

verkenningen. 
4. Begrotingswijziging nummer 1 van 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Het raadsvoorstel, dat op donderdag 5 november 2020, wordt behandeld in de 
gemeenteraad, geeft de ontwikkeling van het geraamde begrotingssaldo 2021. 
De raad mandateert het college de geformuleerde beleidsuitgangspunten uit te 
voeren en mandateert het college voor de genoemde budgetten in de begroting 
2021. Daarnaast is er een financieel een doorkijk in de jaarschijven 2022-2024 
inclusief de opgenomen verkenningen. De Programmabegroting 2021 heeft een 
overschot van € 260.000. Voorgesteld wordt om het begrotingsoverschot te 
storten in de post Onvoorzien. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149614 - 345870 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 september 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 september 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-149101 - 344767 

Onderwerp Vaststelling verrekenplicht 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele neveninkomsten van 
alle leden van het college van Hillegom over het jaar 2019. 

Samenvatting Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verplichte vaststelling van een 
eventuele verrekeningsplicht van neveninkomsten van politieke ambtsdragers 
van Hillegom. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149809 - 346114 

Onderwerp Raadsbrief nieuwe wet Inburgering 2021 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken van de invoering van de Wet 
Inburgering 2021 vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf deze datum 
zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs 
aan statushouders en andere inburgeringsplichtigen. Het onderwijs richt zich op 
het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden op deelname aan de 
Nederlandse samenleving. In de nieuwe situatie moeten gemeenten ervoor 
zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het 
werk gaan. Door middel van de raadsbrief willen we de raad informeren over de 
stand van zaken van de invoering van deze wet. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145906 - 339404 

Onderwerp (ontwerp) Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Hillegom 
2020. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het (ontwerp) Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 
Hillegom 2020 vast te stellen 
2. Het (ontwerp) Acceptatiereglement milieustraat gemeente Hillegom vast te 
stellen. 
3. Het (ontwerp) Uitvoeringsbesluit conform de inspraakverordening, voor een 
periode van 4 weken ter inzage te leggen. 
4. Het (ontwerp) Acceptatiereglement, conform de inspraakverordening, voor 
een periode van 4 weken ter inzage te leggen. 

Samenvatting De raad van de gemeente Hillegom heeft in december 2019 een nieuw afval- en 
grondstoffenbeleid vastgesteld. Dit beleid moet leiden tot minder restafval. In 
navolging van dit beleid dient er ook een nieuw uitvoeringsbesluit (behorende bij 
de herziene Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 en Acceptatiereglement 
milieustraat gemeente Hillegom te worden opgesteld. Een onderdeel van dit 
traject is het, conform de inspraakverordening, ter inzage legging. Inwoners en 
andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen. Deze zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het (ontwerp) 
Uitvoeringsbesluit en (ontwerp) Acceptatiereglement milieustraat. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149511 - 345665 

Onderwerp Toekomstvisie en businesscase GR KDB 



Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over de doorontwikkeling van het SPW en de 
MareGroep vast te stellen.  

Samenvatting Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) heeft op 16 januari jl. de toekomstvisie en op 01 juli jl. 
de businesscase vastgesteld. In de businesscase werden twee scenario's 
geschetst en is gekozen voor maximale integratie van het SPW en de 
MareGroep. Uitgangspunt van de opgestelde notitie is de ontwikkeling van de 
huidige situatie naar een situatie waarin de GR KDB doorgroeit tot een regionaal 
bekend verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie. Ter 
bevordering van de beeldvorming is het van belang om de integratie van SPW 
en MareGroep van een nieuwe merknaam te voorzien. De nieuw ontstane 
entiteit is namelijk de allesomvattende plek voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en mensen die al wat langer uit het arbeidsproces zijn. Negatieve 
associaties met het verleden worden daarmee losgelaten en ook het idee dat de 
MareGroep slechts een 'Sociale Werkplaats' is, is verleden tijd. Het is dan ook 
van groot belang dat de nieuwe entiteit als zodanig bekend staat in de regio en 
dat deze herkenbaar en in het oog springend is. Met deze doorontwikkeling 
willen we een optimale dienstverlening voor klanten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt nastreven. Daarnaast richten we ons op duidelijkheid en 
eenduidigheid voor alle betrokkenen (klanten, werkgevers en stakeholders) en 
het vergroten van de efficiency. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


