
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 mei 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester; Dhr. A. de Jong, wethouder; Dhr. J. van 

Rijn, wethouder; Mevr. K. Hoekstra, wethouder; Dhr. F.Q.A. van Trigt, 

wethouder; Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-041736 - 96981 

Onderwerp  Raadsvoorstellen zienswijzen begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  Stel de raad voor zienswijzen uit te brengen op de begrotingen voor 2019 van 

burgemeester en wethouders  de gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig bijgevoegde 

besluit  raadsvoorstellen. 

Samenvatting  Conform de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente 
  deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
  worden de begrotingen voor 2019 voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van 
  de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel opgesteld, dat aan de 

  raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 

  De begroting van de Omgevingsdienst West-Holland is nog niet aan de 
  deelnemers toegezonden. Deze begroting zal apart aan de gemeenteraad 

  
worden voorgelegd. 

 

Besluit  

Akkoord (Gewijzigd besloten)  HLTsamen: besluitvorming uitgesteld. Kust-Duin 

en Bollenstreek: gemeentesecretaris verifieert bedrag van € 207.000. Cocensus: 

voorstel aanpassen dat er een zienswijze wordt ingediend. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-043360 - 98492 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 24-04-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 24-04-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-043360 - 99033 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling   

Het College van  Afgelegde bezoeken 
burgemeester en wethouders   

besluit  Dhr. Van Erk: 
  -Deelgenomen aan scootmobielen toertocht 
  -Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens de lintjesregen 
  -Aubade en koffieconcert in Fioretti-college bijgewoond 

  -Medailles uitgereikt bij de kinderbloemencorso 

  Dhr. De Jong: 
   



 
-Lintjesregen bijgewoond  
- Aubade en koffieconcert in Fioretti-college bijgewoond 

 
Dhr. Van Trigt  
-Plaatsing van bijenkasten bijgewoond 

-Theaterdiner voor mensen met een verstandelijke beperking bijgewoond 
-Lintjesregen bijgewoond  
-Aubade en koffieconcert in de Maartenskerk bijgewoond 

 
Dhr. Van Rijn:  
-Aubade en koffieconcert in de Maartenskerk bijgewoond 

 
Mevr. Hoekstra:  
-Aubade en koffieconcert in Fioretti-college bijgewoond 

 
 

  


