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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  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 421303 

Onderwerp Raadsbrief 'Opbrengsten meedenksessie warmtetransitie april 2021' 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake ‘Opbrengsten meedenksessie warmtetransitie 
april 2021’ vast te stellen.  

Samenvatting In februari informeerden we de raad over 
de voorlopige uitkomsten van de eerste 
fase van het participatietraject over de 
energietransitie in onze gemeente. In april 
organiseerden we een energiecollege en 
een meedenksessie over de 
warmtetransitie. Met bijgevoegde 
raadsbrief informeren we de raad over de 
opbrengsten van deze meedenksessie.  
 
De opbrengsten van de meedenksessies 
worden verwerkt in de Transitievisie 
Warmte. De Raad kan de resultaten van 
het participatietraject en de opbrengsten 
van de meedenksessies over de 
warmtetransitie in het bijzonder, later dit 
jaar meewegen bij de besluitvorming over 
de Transitievisie Warmte. Het college 
besluit om de raadsbrief, waarin de raad 
geïnformeerd wordt over de opbrengsten 
van de meedenksessies, vast te stellen en 
aan de raad aan te bieden. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176191 - 423412 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 mei 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van De openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 mei 2021 vast te stellen. 



burgemeester en wethouders 
besluit 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174663 - 422102 

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021 Hillegom 

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 wordt 
voorgesteld om:  

1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021; 
2. de financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1e 

Bestuursrapportage 2021; 
3. het positieve saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 van € 147.376 

ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; 
4. de investeringen, genoemd in bijlage 1 van de 1e Bestuursrapportage 

2021 te verhogen met genoemde bijdragen voor de kosten voor 
toezicht en begeleiding; 

5. de begrotingswijziging 2021 nummer R7 vast te stellen.  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 
1e Bestuursrapportage 2021 en informeert de raad over de beleidsmatige en 
financiële van de Programmabegroting 2021 tot en met medio april 2021. 

Besluit Aangehouden 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163939 - 421135 

Onderwerp Programmarekening 2020 Hillegom 

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 
voorgesteld wordt:  

1. de Programmarekening 2020 vast te stellen; 
2. het resultaat van de Jaarrekening 2020 te bepalen op € 3.364.100; 
3. in te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 2.777.924 (netto € 

167.170) en de bijbehorende begrotingswijziging 2021 R8 vast te 
stellen; 

4. het restant van het resultaat € 3.197.930 toe te voegen aan de 
algemene reserve. 

Samenvatting Door in te stemmen met het raadsvoorstel wordt de Programmarekening 2020 
van de gemeente Hillegom aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 3.364.100. Na aftrek van de 
voorgestelde overhevelingen en de bestemmingen is het netto resultaat € 
3.197.930 positief. In de Programmarekening wordt naast een toelichting op de 
financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) ook verslag gedaan van de 
inhoudelijke gebeurtenissen in 2020 (onderdeel jaarverslag). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173626 - 415590 

Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 Hillegom vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording 2020 vast te stellen 
en aan de raad toe te zenden. 

Samenvatting De gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast 



moeten de gemeenten er voor zorgen dat het LRK juist en volledig is ingevuld en 
actueel is. Jaarlijks is het college verplicht een jaarverslag aan de minister te 
overleggen met de gegevens over de uitvoering van deze taken over het 
voorafgaande kalenderjaar. Deze verantwoording wordt ingediend bij de 
Inspectie voor het Onderwijs (IvhO). De gemeente Hillegom heeft al jaren status 
A. Dit betekent dat de gemeente Hillegom voldoet aan wettelijke minimumeisen 
voor uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang. In het verslagjaar 
2020 was het LRK juist, volledig en actueel. Door de coronamaatregelen is het in 
2020 niet gelukt om alle wettelijke jaarlijkse onderzoeken te laten plaatsvinden. 
In de periode van 16 maart tot 8 juni heeft de GGD niet de ingeplande jaarlijkse 
inspecties kunnen uitvoeren. De GGD beschikte niet over voldoende capaciteit 
om dit in te lopen. Daarom zijn er in juni afspraken en keuzes gemaakt en is 
uitgegaan van een haalbaarheid van 75% van alle wettelijke reguliere inspecties 
in 2020. Dit is gelukt. De niet-ingezette inspecties zijn ingepland in het eerste 
kwartaal van 2021. De IvhO heeft aangegeven dat, in verband met de 
coronamaatregelen, de normen van de wettelijke taken die hiervoor gelden niet 
onverkort worden toegepast. Bij de beoordeling van de taakuitvoering passen zij 
maatwerk toe. In het verslagjaar is één handhavingsadvies ontvangen van de 
GGD. Op dit handhavingsadvies van de GGD is een handhavingsactie uitgezet 
door middel van een schriftelijke waarschuwing. De betreffende 
kinderopvangvoorziening heeft deze tekortkoming opgelost. Het college besluit 
de Jaarverantwoording Kinderopvang Hillegom 2020 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170083 - 418225 

Onderwerp Jaarrekening en accountantsverklaring EBDB 2020 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening van de Economic Board Duin- en 
Bollenstreek 2020. 
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

Samenvatting De Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu: EBDB) heeft als doel de 
economie van de regio te versterken en ontwikkelen met behoud van het 
landschap en woongenot in de regio. Om dit doel te bereiken geeft de EBDB 
onder de noemer Economische Agenda Duin- en Bollenstreek uitvoering aan het 
uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’.  
 
De EBDB legt in haar jaarstukken verantwoording af over de besteding van 
publieke middelen, die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. De basis voor dit 
besluit ligt in eerder vastgestelde bepalingen en juridische uitgangspunten. Het 
college besluit om de jaarstukken van EBDB ter informatie door te sturen aan de 
raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


