
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 maart 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;Dhr. J. Verheijen, wethouder;Mevr. 

A.E. Snuif, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-037992 - 83075 

Onderwerp  Wmo toezicht 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. De directeur van de RDOG Hollands Midden (RDOG) met 

burgemeester en wethouders  terugwerkende kracht per 1 januari te benoemen tot toezichthouder 

besluit  Wmo voor het calamiteiten en signaal gestuurd toezicht. 
  2. De directeur RDOG Hollands Midden te machtigen deze taak door 
  medewerkers van de RDOG te laten uitvoeren 
  3. De huidige interim-toezichthouder (dagelijks bestuur van de ISD 
  Bollenstreek) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 te 
  ontheffen 
  4. In te stemmen met het vergoeden van de werkzaamheden in het 
  kader van het calamiteitentoezicht bij een opgetreden calamiteit aan 
  de RDOG en deze kosten te verdelen conform het inwoneraantal van 

  de vijf gemeenten van de Bollenstreek. 

Samenvatting  In artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning2015 (Wmo) is 
  bepaald dat het college personen aanwijst die belast zijn met het houden van 
  toezicht op de naleving van de Wmo. Gemeenten krijgen hierbij de ruimte om 
  hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. In dit collegeadvies wordt 
  voorgesteld het calamiteiten en signaal gestuurd toezicht te beleggen bij de 
  RDOG. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van de toezichthouder gewaarborgd. 
  De RDOG zal via de jaarlijkse rapportages aan de raad het Wmo toezicht 

  evalueren. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038318 - 83481 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 06-03-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 06-03-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038318 - 84317 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk 

burgemeester en wethouders  -Conferentie van het Nederlands Genootschap Burgemeesters bijgewoond 
   



besluit  -Gala-diner uitreiking Students Awards bijgewoond 
  -Workshop satelliet toepassingen bij ESA/ESTEC bijgewoond 
  -Persmoment Economic Board bijgewoond 
  -Naturalisatieceremonie gehouden 

  -Clinic signaleren & observeren voor Waaksdeelnemers bijgewoond 

  Dhr. De Jong 
  -Recordpoging grootste kwarktaart ter wereld bijgewoond 
  -Bezoek gebracht aan 60- jarig bruidspaar 

  -Deelgenomen aan vrijwilligersdag van NL Doet bij speeltuin Jeugdland 

  Mevr. Snuif 
  -Dialoogsessie gemeenteraden ter voorbereiding op begroting 2019 ISD 
  bijgewoond 
  -Vergadering van het Dagelijks Bestuur ISD bijgewoond 

  -Deelgenomen aan vrijwilligersdag van NL Doet bij de muziekschool 

  Dhr. Van Trigt 
  -Bezoek gebracht aan de Speel-o-theek 
  -Overeenkomst met SportSupport getekend 
  -Deelgenomen aan vrijwilligersdag van NL Doet bij scouting Tjarda en speeltuin 

  Jeugdland 

  Dhr. Verheijen: 
  -Persmoment Jozefpark bijgewoond 

  -Persmoment Economic Board bijgewoond 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-038318 - 85211 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
 

• NL doet; deelname van de wethouders werd zeer op prijs gesteld. 

• Dhr. Van Trigt: Met de Speel-o-theek gaat het heel goed; ledenaantal 
gestegen tot 270. 

• Dhr. Verheijen heeft ambtelijk opdracht gegeven zodat de situatie mbt 

Smurfenbos in kaart wordt gebracht voor korte, middellange en lange termijn. 

• Dhr. Van Erk heeft overleg met Burgerzaken en Communicatie gehad 

   met voorbereidingen voor de verkiezingen; op ieder stembureau is een 

   ambtenaar aanwezig; 21.00 uur gaat de zaal open en zodra er uitslagen van  

   een stembureau binnen zijn zal dhr. Van Erk dit bekend maken in de raadzaal;  

   alleen het aantal stemmen per partij als voorlopige uitslag; definitieve uitslag  

   volgt donderdagnacht of vrijdagochtend. 

• Factsheet Wonen 2014-2018 wordt door dhr. Verheijen toegelicht; er wordt 
nog een memo voor de raad opgesteld om de cijfers in de context te plaatsen 

en te duiden. 

• Ojc Solution: Dhr. Van Trigt heeft toegelicht dat activiteiten die ontplooid 

worden door Solution vallen onder eindverantwoordelijkheid van 

Welzijnskwartier; tussen beide partijen moeten gesprekken gevoerd worden 

over de nadere invulling hiervan. 

• Inschrijving VNG congres is geopend 26 + 27 juni in Maastricht; positief 

uitgangspunt om deel te nemen. 

• Dhr. Verheijen heeft een gesprek gehad met het Koopcentrum, Hillegom 
Marketing en IRH. Bijgepraat en qua proces afspraken gemaakt over 

communicatie en dat voor eind van de maand volgend overleg wordt ingepland 

waarbij de deelnemers aangeven welke onderwerpen voor hen belangrijk zijn. 

burgemeester en wethouders  

besluit  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
     


