
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 9 juli 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief  
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong, 

wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. J. 

van Rijn, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-080424 - 210018 

Onderwerp  Uniforme Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afvalverwijdering Meerlanden. 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van  1. Bijgaande nieuwe dienstverleningsovereenkomst 

burgemeester en wethouders  (DVO) 'Afvalbeheer' met de Meerlanden Holding N.V. aan te gaan voor 

besluit  onbepaalde tijd met een opzegtermijn van twee jaar met dien 
  verstande dat de overeenkomst terugwerkt tot en met 1 januari 2019. 
  2. Burgemeester Arie van Erk aan wethouder Jan van Rijn een volmacht 
  te geven, om namens de gemeente Hillegom, de bijgaande 
  overeenkomst te ondertekenen. 
  3. Leg op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob 
  geheimhouding op bijlage 'DVO deel B productbladen' en "DVO deel C 
  prestatie- en tarievenblad 2019' omdat deze bijlagen vertrouwelijke 

  bedrijfsgegevens van Meerlanden bevat. 

Samenvatting  De Meerlanden is een samenwerkingsverband (overheids-NV) van gemeenten in 
  onze regio. Ook Hillegom is hierin zowel opdrachtgever alsook aandeelhouder. 
  De Meerlanden zorgt al vanaf 1 januari 2011, naast het dagelijks beheer van de 
  openbare ruimte, de afvalbeheertaken van de gemeente Hillegom. Dit is 
  geregeld in een 10-jarig (2011-2021) dienstverleningsovereenkomst. Er 
  is onderzoek verricht naar stappen die de aangesloten gemeenten en 
  Meerlanden gezamenlijk kunnen zetten om de samenwerking verder te 
  verbeteren. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het hanteren van uniforme 
  tarieven en een uniforme dienstverleningsovereenkomst voor alle aangesloten 
  gemeenten. In een eerder traject is, door alle aandeelhoudende 
  gemeenten, over de uniforme tariefstelling (collegebesluit van 6 maart 2018) 
  reeds bestuurlijke besluitvorming geweest. 
  Het vervolg, welke behandeld wordt in dit voorstel, betreft het aangaan van een 
  uniforme dienstverleningsovereenkomst waarin deze tarieven worden 
  gehanteerd. Een overeenkomst die dan voor alle aangesloten gemeenten 
  hetzelfde is. 
  Deze uniforme overeenkomst gaat vooralsnog alléén over de afvalbeheertaken. 
  De ambitie is om (in 2019) ook de diensten 'straatreiniging, gladheidbestrijding 
  en onkruidbestrijding' onder te brengen in deze uniforme DVO. Daarvoor is 
  echter wel eerst overeenstemming nodig over de uniforme tarieven voor deze 
  taken. Een voorstel over deze uniforme tarieven wordt te zijner tijd aan het 
  college voorgelegd. 
  De nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor afvalbeheertaken met 
  bijbehorende productomschrijvingen en tarieven zijn opgenomen in de bijlagen 
  bij dit voorstel. In dit voorstel wordt uw college gevraagd in te stemmen met het 
  aangaan van de nieuwe uniforme DVO 'afval' met Meerlanden voor onbepaalde 
  termijn. Ook wordt u gevraagd de verantwoordelijke portefeuillehouder een 
  volmacht te geven voor de ondertekening van de overeenkomst en het opleggen 

  van de geheimhouding. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten)Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-087617 - 212350 

 
 

Onderwerp  Vaststelling wijziging GR ISD Bollenstreek 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 
   



Het College van  1. De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (2019), zoals 

burgemeester en wethouders  verdisconteerd in de geconsolideerde en als bijlage bijgevoegde versie, vast te 

besluit  stellen. 

Samenvatting  In de vergadering van 21 februari jl. heeft de raad het college toestemming 
  gegeven om de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek aan te passen 
  aan de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het vaststellen van een 
  wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van het 
  college van B&W. Om het proces af te ronden moet het college de wijziging 

  vaststellen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-088625 - 214893 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d.2 juli 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 juli 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-088625 - 214932  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Openingshandeling B&B De Groene Bollenschuur verricht 

besluit  - Opening festival Hillegom Romantique bijgewoond 

  -Bierfestival van Klein Duimpje bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 

  -Bierfestival van Klein Duimpje bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Certificaat “School op Seef” uitgereikt aan de Johannesschool 

- Release Magazine “Elkaar zien” van Welzijnskompas bijgewoond 

- Festival Hillegom Romantique bijgewoond 

- Persmoment deelnemers Nijmeegse Vierdaagse bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Opening B&B De Groene Bollenschuur bijgewoond 

 
Mevr. Hoekstra:  
- Bijeenkomst/ persmoment finalisten duurzaamheidsprijs bijgewoond 

- Opening B&B De Groene Bollenschuur bijgewoond 

- Festival Hillegom Romantique bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-088625 - 215959 

 
Onderwerp Ingekomen stukken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van     - Collegetour naar aanleiding van nieuwe samenstelling college van 

burgemeester en wethouders       Gedeputeerde Staten; voorgestelde datum 8 oktober akkoord.  
besluit - Brief Cultureel Historisch Genootschap: actie portefeuillehouder stelt antwoord 

op en zorgt dat de raad geïnformeerd wordt. 



 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


