
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 5 november 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status 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  Z-19-081402 - 210482 

Onderwerp  Evaluatie Stichting Cultuurbeleving Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

burgemeester en wethouders  voorgesteld wordt om: 

besluit  1. De samenwerking met de Stichting CultuurBeleving Hillegom onder dezelfde 

  condities voor een periode van vijf jaar voort te zetten. 

Samenvatting  Op 14 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de exploitatie van 
  het gebouw de Kulturele Raad onder dezelfde condities voort te zetten door het 
  gebouw in beheer te geven aan de Stichting CultuurBeleving Hillegom (de 
  Stichting). Daarnaast heeft de gemeenteraad uw college opgedragen om de 
  samenwerking met de Stichting in het vierde kwartaal van 2019 te evalueren en 
  de uitkomsten van deze evaluatie in januari 2020 aan de raad voor te leggen. 
  Dit geeft de gemeenteraad de gelegenheid om voor aanvang van het culturele 
  seizoen 2020-2021 een besluit te nemen over de samenwerking met de 
  Stichting en de toekomst van het gebouw de Kulturele Raad. Uitgangspunt voor 
  de evaluatie is artikel 6 van de Prestatieovereenkomst Stichting CultuurBeleving 

  Hillegom 2018 t/m 2020. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-100408 - 242338 

 
 

Onderwerp  Deelname project Meedoen! 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Deel te nemen aan onderdeel 5 van het project Meedoen! (Innovatiebudget 

burgemeester en wethouders  Participatiewet). 

besluit  2. De kosten voor het innovatiebudget te financieren uit het BUIG-overschot 
  voor het jaar 2019. 
  3. Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en aan de raad te sturen. 

  4. De contourennota van de ISD als bijlage mee te sturen met de raadsbrief. 

Samenvatting  Het project Meedoen! is erop gericht om mensen die langere tijd een 
  bijstandsuitkering ontvangen uitzicht te bieden op betaald werk. Daarbij wordt 
  ingezet op basisbegeleiding, zoals het bevorderen van individuele ontwikkeling 
  en sociale contacten. Ook wordt ingezet op preventie en integrale aanpak. Om te 
  zorgen voor een meer vernieuwende dienstverlening met een betere prijs 
  kwaliteit verhouding wordt er dan ook voorgesteld om deel te nemen aan het 
  innovatiebudget van Meedoen!. Het overschot uit de BUIG-middelen 2019 biedt 
  mogelijkheid om dit projectonderdeel hieruit te financieren. Wel moet in acht 
  worden genomen dat er weinig innovatieve ideeën vanuit partners kunnen 

  komen en dat de middelen uit het BUIG overschot niet structureel zijn. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-101238 - 244429 

 
 

Onderwerp  Agenderingsvoorstel 'Presentatie Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 
   



  2018-2022' 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

burgemeester en wethouders 
 

 

Hillegom 2018-2022' vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018- 
  2022 is afgesproken om de raad regelmatig te informeren over de 
  voortgang. Besloten wordt om in het agenderingsvoorstel om een presentatie te 

  geven in de raadscommissie van 28 november a.s. vast te stellen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-101220 - 244454 

 
 

Onderwerp  Startnotitie RES Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Strategie en Projecten 

Het College van  1. De startnotitie "Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar 

burgemeester en wethouders  Regionale Energiestrategie Holland Rijnland" vast te stellen; 

besluit  2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
  raad voorgesteld wordt om: de startnotitie "Van Regionaal 
  Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energiestrategie 

  Holland Rijnland" te onderschrijven. 

Samenvatting  Het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) is een verplichting onder 
  het nog vast te stellen Klimaatakkoord. Voorliggende startnotitie beschrijft de 
  aanpak om van het Energieakkoord Holland Rijnland te komen tot een RES. 
  Besloten wordt om de Startnotitie "Van Regionaal Energieakkoord Holland 
  Rijnland naar Regionale Energiestrategie Holland Rijnland" te onderschrijven en 

  aan de gemeenteraad voor te stellen de startnotitie eveneens te onderschrijven. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-101514 - 245244 

 
 

Onderwerp  2e Bestuursrapportage 2019 Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt 

burgemeester en wethouders  voorgesteld om: 

besluit  1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2019; 
  2. kennis te nemen van het Normenkader 2019; 
  3. de financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2e 
  Bestuursrapportage 2019; 
  4. het negatieve saldo van de 2e Bestuursrapportage € 388.110 ten laste te 
  brengen van het rekeningresultaat 2019; 
  5. het krediet beleidsplan Kunstwerken 2015-2019 (beschoeiingen) € 120.000 
  beschikbaar te stellen; 
  6. het instellen van een bestemmingsreserve Eenzaamheidsfonds; 
  7. de voorgestelde wijzigingen in de presentatie van de budgetten vast te 
  stellen; 
  8. begrotingswijziging 2019 nummer A16 vast te stellen; 

  9. begrotingswijziging 2020 nummer A02 vast te stellen. 

Samenvatting  Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 
  2e Bestuursrapportage 2019 en legt deze voor aan de gemeenteraad van 
  Hillegom. In de 2e Bestuursrapportage zijn opgenomen de financiële afwijkingen 

  van het tweede deel van het jaar. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-101607 - 245545 

 
 

Onderwerp  Belastingverordeningen 2020 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 
   



Het College van  aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt 

burgemeester en wethouders  voorgesteld vast te stellen: 

besluit  
1. de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-   

  zaakbelastingen 2020; 
  2. de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 
  en reinigingsrechten 2020; 
  3. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 
  2020; 
  4. de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 
  en rechten 2020; 
  5. de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020; 
  6. de verordening op de heffing en invordering van leges 2020; 
  7. de verordening rioolheffing 2020; 

  8. het besluit kwijtscheldingsregels 2020. 

Samenvatting  Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het 
  raadsvoorstel voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2020. Het 
  raadsvoorstel, dat op donderdag 12 december 2020 wordt behandeld, geeft kort 
  de wijzigingen weer van de belastingverordeningen en er wordt voorgesteld de 

  belastingverordeningen vast te stellen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-101845 - 246201 

 
 

Onderwerp  Aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. In te stemmen met de verordening maatschappelijke ondersteuning 2020. 

burgemeester en wethouders  2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 

besluit  voorgesteld om: De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 vast te 

  stellen 

Samenvatting  Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo- 
  voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging leidt 
  tot een tweetal wijzigingen binnen de huidige verordening. Daarnaast wordt 
  voorgesteld om de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf door het sociaal 
  netwerk niet meer in de vorm van een pgb te verstrekken maar in de vorm van 
  een financiële tegemoetkoming. Het college wordt gevraagd de Verordening 
  Maatschappelijke Ondersteuning Hillegom 2020 ter besluitvorming voor te 

  leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-080453 - 246717 

 
 

Onderwerp  Omgevingsvisie Hillegom - Actualisatie '20 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel voor de Raadscommissie met 
burgemeester en wethouders  als onderwerp: 

besluit  
- Presentatie over de voorbereidingen van de Omgevingsvisie - Actualisatie '20.   

Samenvatting  Gemeenteraad informeren over de hoofdthema's die opgenomen worden in de 
  Actualisatie '20 en de wijze waarop we dit met inwoners, ondernemers en 

  andere betrokkenen in januari en februari '20 gaan bespreken c.q. voorleggen. 

  Op 3 oktober 2019 is de gemeenteraad bijgepraat over de opbrengsten van de 

  ambtelijke werksessies in september en de nieuwe planning. 

  Besloten wordt om in te stemmen met het agenderingsvoorstel over de 

  voorbereidingen van de Omgevingsvisie - Actualisatie '20. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 
    
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-102407 - 247663 



 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 oktober 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 oktober 2019 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten). 


