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Mevr. C.B. Baauw, secretaris

Z-20-127578 - 321683
Beleidsregel tijdelijke verruiming terrassen
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
1. De “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met
coronamaatregelen” vast te stellen met als ingangsdatum 1 juli 2020.
2. De bijgevoegde brief met als onderwerp “Tijdelijke regeling verruiming
terrassen in verband met coronamaatregelen” vast te stellen en ter kennis te
brengen van de geadresseerden.
De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers slechts
met een beperkte bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar
een beperkt aantal gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen.
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen
ontvangen, wordt een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund
is betreft. Dit stelsel wordt vastgelegd in deze beleidsregel.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-114485 - 317200
stand van zaken integrale toegang
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "stand van zaken Integrale Toegang" vast
te stellen.
Op 5 maart 2020 is de raad via een presentatie geïnformeerd over de stand van
zaken Integrale Toegang. Daarna hebben zich wat ontwikkelingen voor gedaan
waardoor het tijdspad van de besluitvorming over Integrale Toegang gewijzigd
is. Daarover wordt de raad met deze brief geïnformeerd.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-135597 - 320244
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 juni 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 juni 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)
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Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-135001 - 319010
Zienswijze Luchtvaartnota
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze van het Cluster Zuidwest
op Ontwerp-Luchtvaartnota;
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota vast
te stellen.

Samenvatting

Op 15 mei is door het ministerie de Ontwerp-Luchtvaartnota "Verantwoord
vliegen naar 2050" gepubliceerd. De Ontwerp-Luchtvaartnota ligt ter inzage tot
en met 9 juli met de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. De BRS heeft een
gezamenlijke zienswijze voorbereid. Naast de Zienswijze van de Bestuurlijke
Regie Schiphol, zijn er door het cluster Zuidwest (aanvullende) zienswijze
geformuleerd.
Besloten wordt om in te stemmen met de zienswijze van het Cluster Zuidwest en
deze ter informatie naar de raad te versturen.
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Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-126300 - 312065
Rapport Monitor Sociaal Domein: sturen op jeugdhulp
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De bijgevoegde raadsbrief Monitor Sociaal Domein: sturen op jeugdhulp vast
te stellen.
Het rapport van de Monitor Sociaal Domein: sturen op jeugdhulp bevat op
hoofdlijnen gegevens over het lokale jeugdhulpgebruik. Daarbij staat een
beknopte duiding van de gegevens. Dit rapport verschijnt aansluitend op de
halfjaarrapportages Jeugdhulp. In de raadsbrief wordt het proces rond de
Monitor Sociaal Domein kort toegelicht. Aan het college wordt gevraagd de
raadsbrief vast te stellen. Deze informatie helpt de raad om te sturen op
jeugdhulp. Daarnaast is het rapport toegezegd aan de raad.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-129667 - 310132
Raadsbrief Stichting Hillegom Marketing 'jaarstukken 2019 en convenant 2020 2021'
Dhr. J. van Rijn, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake ‘jaarstukken 2019 en convenant 2020 2021 Stichting Hillegom Marketing’ vast te stellen.
Voor de gemeente is het belangrijk om te blijven bouwen aan een bloeiende
lokale economie. Stichting Hillegom Marketing werkt sinds 2016 aan het doel om
de positieve beleving van, en trots op Hillegom te stimuleren en Hillegom zowel
lokaal als regionaal te promoten.
Vooral het vergroten van de trots bij inwoners en ondernemers staat in deze
promotie centraal. Er is voldoende aanleiding om trots te zijn op onze gemeente.
Hillegom is een aantrekkelijk dorp en gastvrije gemeente voor bezoekers,
bewoners en ondernemers. Hillegom beschikt over hoogkwalitatieve
voorzieningen zoals sportaccommodaties en scholen, prachtige woonlocaties en
een aantrekkelijke publieke ruimte.
De gemeente draagt o.a. bij aan het vergroten van de trots middels een
financiële bijdrage aan Stichting Hillegom Marketing. De financiële bijdrage is
gekoppeld aan prestatieafspraken. Hiervoor legt Stichting Hillegom Marketing
jaarlijks verantwoording af middels een inhoudelijk en financieel verslag. Middels
deze raadsbrief wordt de raad wordt geïnformeerd over het inhoudelijk en
financieel jaarverslag 2019.
Het convenant met Stichting Hillegom Marketing liep op 31 december 2019 af.

Voor de periode 2020 – 2021 is een nieuw convenant ‘convenant voor bepaalde
duur inzake financiering Stichting Hillegom Marketing 2020 - 2021’ afgesloten.
Dit convenant is op 20 mei 2020 ondertekend en wordt ter kennisname aan de
raad aangeboden.
In dit collegevoorstel wordt gevraagd om vaststelling van de raadsbrief en de
raad te informeren over het ‘convenant voor bepaalde duur inzake financiering
Stichting Hillegom Marketing 2020 – 2021’ en de jaarstukken van 2019.
Besloten wordt om de raadsbrief met bijgevoegde jaarstukken 2019
en convenant voor bepaalde duur inzake financiering Stichting Hillegom
Marketing 2020 - 2021 ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

