
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 april 2018 

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;wethouder;Mevr. A.E. Snuif, 

wethouder 
 

Afwezig Dhr. J. Verheijen, wethouder 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-037249 - 80866 

Onderwerp  Mantelzorgcompliment 2018 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. Het mantelzorgcompliment toe te kennen aan mantelzorgers van intramurale 

burgemeester en wethouders 
 

 

zorgvragers. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De gemeenteraad heeft in de gemeentebegroting budget toegekend aan de 
  jaarlijkse waardering (artikel 14, Wmo verordening 2018). Het college bepaalt 
  jaarlijks de blijk van waardering. Dit jaar blijft het mantelzorgcompliment de 

  VVV-bonnen ter waarde van € 100,-, maar de doelgroep wordt uitgebreid. 

  Voorheen kwamen alleen mantelzorgers van extramurale zorgvragers in 
  aanmerking voor het mantelzorgcompliment. De mantelzorgadviseurs en 
  mantelzorgers vonden dit onderscheid niet langer kan gelden, omdat de 
  mantelzorgers van intramurale zorgvragers meer taken hebben gekregen. Op 
  hun advies wordt het compliment vanaf dit jaar eveneens uitgereikt aan 

  intramurale mantelzorgers. 

Besluit 

 

  

 

Akkoord. College heeft voorkeur om de VVV-bonnen om te zetten naar bonnen 

voor het koopcentrum ingaande 2019. College legt dit neer bij de 

mantelzorgadviseurs van het Welzijnskompas en de Wmo adviesraad. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039492 - 86666 

 
 

Onderwerp  Aanwijzing P. Schipper en M. Magala als Chief Information Security Officer 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Personeel en Organisatie 

Het College van  1. Mevrouw M. Magala per 1 april 2018 aan te wijzen als Functionaris 

burgemeester en wethouders  Gegevensbescherming (FG) 

besluit  2. De heer P. Schipper per 1 april 2018 aan te wijzen als Chief 
  information security officer (CISO) 
  3. In te stemmen met de detacheringsovereenkomst met de ISD 

  Bollenstreek 

Samenvatting  Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
  van kracht. Vanaf dat moment zijn alle overheidsorganisaties op grond van 
  artikel 37, lid 1 van de AVG verplicht een FG aan te stellen. De FG is onder meer 
  verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
  en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
  afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
  Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 

  regelingen. 

  Naast de AVG moet de gemeente voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging 
  Gemeenten (BIG). 
  Om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de BIG is het raadzaam een 
  medewerker informatiebeveiliging, een zgn. CISO, aan te wijzen. De CISO is 
  verantwoordelijk voor het implementeren van en toezicht houden op de 

  uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente. 

  Mevrouw Magala treedt vanaf 1 april 2018 in dienst van de werkorganisatie 

  HLTSamen. Zij zal vervolgens 6 uur per week gedetacheerd worden bij de ISD 
   



  om daar ook als FG werkzaamheden te verrichten. Hiervoor is instemming van 

  het college nodig. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039153 - 87212 

 
 

Onderwerp  opdracht integrale toegang 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. In te stemmen met de opdrachtformulering integrale toegang (bijlage) 

burgemeester en wethouders 
 

 

2. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Om de toegang tot hulp en ondersteuning verder door te ontwikkelen is in Bollen 
  5 verband een opdrachtformulering integrale toegang opgesteld. Deze opdracht 
  vloeit voort uit uitdaging 3 van de beleidsnota Wmo "Transformatieagenda Wmo 

  en haar omgeving 2017-2018". 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039052 - 87273 

 
 

Onderwerp  Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  De jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus: 

burgemeester en wethouders  1. voor kennisgeving aan te nemen; 

besluit  2. ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad. 

Samenvatting  Het college van b&w nemen de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling 
  Cocensus voor kennisgeving aan en zend deze ter kennisname aan de 

  gemeenteraad van Hillegom. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-040303 - 89504 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 27-03-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 27-03-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-040303 - 90020  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Overleg met Commissaris van de Koning en gedeputeerde Baljeu bijgewoond 

besluit  -Afscheids- en installatieraad voorgezeten  
 

Dhr. De Jong:  
- Overleg met Commissaris van de Koning en gedeputeerde Baljeu bijgewoond 

-Afscheids-en installatieraad bijgewoond 
 

Mw. Snuif:  
- Afscheids-en installatieraad bijgewoond 

-Lentebrunch voor alleenstaanden en kansarmen bijgewoond 



 
Dhr. Van Trigt  
- Afscheids-en installatieraad bijgewoond 

- Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid bijgewoond 

-Overleg van het algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden bijgewoond 
 

Dhr. Verheijen:  
-Algemene Ledenvergadering van Behoud Jozefkerk bijgewoond 

-Installatieraad bijgewoond 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-040303 - 90946 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      Klacht inzake locatiekeuze Vosselaan/Weerlaan m.b.t. vestiging IKC Jozefschool 

burgemeester en wethouders      ontvankelijk en ongegrond verklaard.  
besluit 

De heer De Jong heeft in de Stuurgroep centrumontwikkeling aandacht gevraagd 

voor uitvoeren beleid m.b.t. vergunningsaanvragen voor terrassen. 
 

Er is een extra bijeenkomst ISD geweest vanwege keuze om de dienstbetrekking 

waarvoor loonkostensubsidie wordt verstrekt te beperken tot 25,5 uur per week. 

Bij meeruren is het maatwerk. Binnenkort is er een uitzending van het 

programma Zembla waarin wethouder A. de Roon een toelichting geeft. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


