
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 juni 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

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

wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. F.Q.A. van Trigt, 

wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-045916 - 105822 

Onderwerp  Uitbreiding formatie en investering Veiligheid 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  1. In te stemmen met een structurele verhoging van de bijdrage aan HLTsamen 

burgemeester en wethouders  voor de uitbreiding van formatie van Veiligheid met 1,25 fte met een bedrag van 

besluit  € 106.000,- 
  2. In te stemmen met een incidentele verhoging van de bijdrage aan HLTsamen 

  voor Ondermijning voor de komende vier jaar, namelijk: 

   2018: € 47.085,- 
   2019: € 94.170,- 
   2020: € 94.170,- 

   2021: € 47.085,- 

  3. In de Bestuursrapportage 2018 de hogere bijdrage aan HLTsamen mee te 
  nemen  

  4. Medio 2020 een evaluatie te houden over de inzet en de resultaten in relatie 
  tot de doelstellingen 
  5. Nader in beeld te brengen wat de investering voor ondermijning betekent 

  voor de andere domeinen met de uitwerking van het actieplan 2019 en verder 

Samenvatting  De huidige formatie voorziet niet meer in de behoefte op het gebied van 
  Openbare Orde en Veiligheid. Hiernaast vraagt de nieuwe taak Ondermijning om 
  een investering voor de komende vier jaar. In de bijlage zijn de diverse 
  oorzaken aangegeven. Het voorstel wordt gedaan voor uitbreiding van de 
  formatie van Veiligheid en een investering voor Ondermijning. De 

  investering wordt gemonitored en na 2020 vindt een evaluatie plaats. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047251 - 109677 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van    
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018 vast te stellen. 

besluit    

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-046046 - 109983 

 
 

Onderwerp  Definitief Accountantsverslag Jaarrekening 2017 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 
    



Afdeling  TM Financien 

Het College van  
In te stemmen met de eerder verzonden raadsbrief met opmerkingen en 

burgemeester en wethouders 
 

 

aanbevelingen over het accountantsverslag. 
besluit 

 
   

Samenvatting  Van de accountant Baker Tilly Berk is het definitieve Accountantsverslag over de 
  jaarrekening 2017 ontvangen. Met tussenkomst van de auditcommissie op 
  woensdag 13 juni 2018 worden de opmerkingen en aanbevelingen gedeeld met 
  de gemeenteraad. Het accountantsverslag wordt, door de accountant, 

  aangeboden aan de gemeenteraad. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047251 - 110577 

 
 

Onderwerp  Ingekomen stukken 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van    
burgemeester en wethouders  In te stemmen met verzending van de raadsmemo's. 

besluit    

Samenvatting   Raadsmemo eindrapportage 2017 ODWH. 
   Raadsmemo Stand van zaken AVG. 

   Raadsmemo Waar staat je gemeente 

Besluit 

  

 

Akkoord. Vwb raadsmemo Stand van zaken AVG: Besloten wordt dat de 

burgemeester in deze fase portefeuillehouder is.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047251 - 110586 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Prijsuitreiking gedaan bij het schoolkorfbaltoernooi 

besluit  -Cheque van Fonds 1818 in ontvangst genomen 
  -Hillegoms Muziekfeest bijgewoond 

  -Kennisgemaakt met burgemeester Hoes van de gemeente Haarlemmermeer 

  Dhr. De Jong: 

  -Hillegoms Muziekfeest bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Bewonersavond IKC bijgewoond 
  -Bestuurlijk Overleg Welzijnskompas bijgewoond 
  -Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare 
  Gezondheidszorg bijgewoond 
  -Prijsuitreiking gedaan bij het schoolkorfbaltoernooi 
  -Bijeenkomst huisartsen en praktijkondersteuners bijgewoond 

  -Introductieprogramma crisiscommunicatie voor bestuurders bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Achter de schermen bij circuit Zandvoort bijgewoond 
  -Kennisgemaakt met de medewerkers van de gemeentewerf 

  -Hillegoms Muziekfeest bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra: 
  -Kennisgemaakt met de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland 

  -Hillegoms Muziekfeest bijgewoond 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047251 - 111704 

 
 

Onderwerp  Raad & Commissie 
    



 
Portefeuillehouder 

Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit 

 
TM Bestuur en Management Ondersteuning  
 
Technische avond Kadernota is goed verlopen. Secretaris neemt actie mbt de 

stroomlijning van gestelde vragen en te verzamelen antwoorden. 

 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


