BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

8 december 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. C.B. Baauw,
secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder

Afwezig

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

Dhr. J.A. van Rijn, wethouder

Z-20-160672 - 372968
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 december 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 december 2020 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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-158566 - 365932
Raadsbrief inzake periodieke rapportages ODWH
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken van onze uitvoering via de
Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen en in te dienen bij de raad.
De Omgevingsdienst West Holland heeft een periodieke- en een
bestuursrapportage gedeeld. Deze en andere relevante informatie voor de raad
omtrent de Omgevingsdienst worden gedeeld in de voor te stellen raadsbrief.
Besloten wordt derhalve deze raadsbrief vast te stellen en in te dienen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-148445 - 349398
Nieuw Beleid: Geldleningen en Garanties
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
1. Het (bijgevoegde) document 'Beleid en uitvoering Leningen en
Garanties (Hillegom)' vast te stellen.
2. De raad te informeren over het genomen besluit.

Samenvatting
Het document 'Beleid en uitvoering en garanties' maakt inzichtelijk wat de
integrale kosten van een financieel instrument zijn zodat de raad beter wordt
gepositioneerd om kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Daarnaast wordt
nadere invulling gegeven aan de financiële verordening van de gemeente die
stelt dat de integrale kosten in rekening gebracht dienen te worden. Met dit
document maakt de gemeente de spelregels voor de verstrekking van een
financieel instrument concreet en borgt zij dat de verstrekking plaatsvindt
conform de vigerende wet-en regelgeving. Hierbij wordt eveneens gekeken naar
het aspect staatssteun.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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

Z-20-157825 - 363191
Raadsbrief stand van zaken Schipholdossier - najaar 2020
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het
Schipholdossier vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.
Met bijgevoegde raadsbrief informeren wij de raad over de belangrijkste
ontwikkelingen in het Schipholdossier.
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de raad aan te bieden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-157828 - 363203
Prestatieafspraken Hillegom 2021
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2021 aan te gaan met woningcorporatie
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek.
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder A. de Jong voor het
ondertekenen van de prestatieafspraken.
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten.
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.
In de prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie en de
woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij het komend jaar zullen
leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. De concept prestatieafspraken
zijn bij dit besluit gevoegd als bijlage. Deze prestatieafspraken zijn opgebouwd
uit zes thema's, waarbij ieder thema steeds bestaat uit afspraken op lokaal
niveau en afspraken die voor het hele werkgebied van Stek gelden. De fusie van
Stek met de Noordwijkse Woningstichting betekent dit dat dit jaar voor het eerst
ook de gemeente Noordwijk en Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) bij
de totstandkoming van de prestatieafspraken zijn betrokken. Besloten wordt
om:
1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2021 aan te gaan met woningcorporatie
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek.
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder A. de Jong voor het
ondertekenen van de prestatieafspraken.
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten.
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-158844 - 368925
Governance regime Holland Rijnland (dashboard)
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Strategie en Projecten
1. Voorgesteld wordt de tekst van de raadsbrief "Governance regime
Holland Rijnland (dashboard)" vast te stellen overeenkomstig het
bijgevoegde concept en de brief aan de gemeenteraad te zenden.
In de raadsbrief wordt ingegaan op de ondernomen acties om te komen tot een
dashboard voor Holland Rijnland een en ander overeenkomstig het raadsbesluit
van 20 juni 2019. De conclusie is dat er bij de samenwerkingspartners geen
draagvlak is om een dergelijk dashboard in te richten, omdat er voldoende
andere verantwoordingsinstrumenten ter beschikking staan en worden
toegepast. Een dergelijke voorziening (dashboard) kan alleen worden

gerealiseerd als Hillegom daarvoor extra middelen als plustaak ter beschikking
stelt. In de raadsbrief wordt uiteengezet dat (vanwege het ontbreken van
middelen) geen uitvoering gegeven kan worden aan het raadsbesluit en dat het
college ook niet voornemens is aan de gemeenteraad een voorstel te doen om
alsnog middelen ter beschikking te stellen.
Besluit

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

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-157340 - 365159
Beantwoording schriftelijke vragen Bloeiend Hillegom vestiging kringloopwinkel
aan de Satellietbaan
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Vergunningen
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de vestiging van
een kringloopwinkel aan de Satellietbaan 12 van Bloeiend Hillegom vast te
stellen.
Door mevrouw Heemskerk van Bloeiend Hillegom zijn schriftelijke vragen
gesteld over de vestiging van een kringloopwinkel aan de Satellietbaan 12. Het
college beantwoordt deze vragen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

