
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 januari 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 

 
Status Concept 

 
Openbaar Ja 

 
Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder; Mevr. A.E. Snuif, wethouder; Dhr. F.Q.A. van Trigt, 

wethouder; Dhr. J. Verheijen, wethouder; Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
Afwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr  Z-17-030462 - 65519 

Onderwerp  Nota Verbonden partijen 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Strategie en Projecten 

Het College van  1. In te stemmen met de concept Nota "Verbonden Partijen 2018" zoals die als 

burgemeester en wethouders  bijlage bij dit voorstel is opgenomen; 

besluit  2. De nota "Verbonden partijen 2018" ter besluitvorming voorleggen aan de 
  gemeenteraad en in te stemmen met het daartoe strekkende raadsvoorstel dat 
  eveneens als bijlage bij dit voorstel is gevoegd; 
  3. Kennis te nemen van het concept document "Governanceregime verbonden 
  partijen 2018" en aan de gemeenteraad voor te stellen: 
  a. om het primaat voor invulling en inrichting van het document " Governance 
  regime verbonden partijen 2018" te beleggen bij de gemeenteraad zelf; en 
  b. aan de gemeenteraad vanuit de ambtelijke (HLT) organisatie aan te bieden 
  om onder regie van de griffie materiedeskundigheid aan te bieden om het 
  governance regime per verbonden partij in te richten. 
  4. Vanuit de primaire verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor de 
  inrichting van de governance per verbonden partij wordt voorgesteld om vanuit 
  de verantwoordelijkheid van uw college voor de voorbereiding van de stukken in 
  de P&C-cyclus (begroting, tussenrapportages en rekening en de daarin 
  opgenomen verplichte paragraaf verbonden partijen): 
  a. bij het team Financiën van het Domein Bedrijfsvoering de taak te beleggen 
  om de tijdige beschikbaarheid van het document "governance regime verbonden 
  partijen" met de griffie af te stemmen; 
  b. per verbonden partij aan de griffie aan te geven welk domein / team als 
  primair aanspreekpunt moet worden beschouwd voor inhoudelijke / 
  materiedeskundigheid op die verbonden partij; 
  c. de interne ambtelijke coördinatie voor de input aan de griffie op de 

  verbonden partijen te beleggen bij de regiocoördinatoren. 

Samenvatting  Met dit voorstel wordt door het college van burgemeester en wethouders aan de 
  gemeenteraad een beleidskader voorgelegd op basis waarvan de grip op 
  verbonden partijen door de gemeenteraad kan worden versterkt. Het aan de 
  gemeenteraad voor te leggen voorstel bestaat uit twee onderdelen, de "Nota 
  Verbonden partijen 2018" (het beleidskader) en het document “governance- 
     regime verbonden partijen 2018" (de praktische invulling en toepassing van het 

  

beleidskader / de inrichting van de governance per verbonden partij). 

 

Besluit 

 

  

Akkoord (Ongewijzigd besloten). College vraagt aandacht voor de nadere uit- 

werking en vindt dat deze rol bij de driehoek ligt voor monitoren rollen, taken en 

verantwoordelijkheden college en raad. Alsnog positie St. Economic Board bezien.  

Zaak / doc nr 

 

Z-17-030609 - 65823  

Onderwerp  reconstructie Meerlaan 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beheer 

Het College van  
1 kennis te nemen van het concept-inrichtingsplan Meerlaan 

burgemeester en wethouders 
 

 

2 Concept-inrichtingsplan voor reactie voor te leggen aan de bewoners Meerlaan 
besluit 

 
  

Samenvatting  De huidige inrichting van de Meerlaan, tussen rotonde en de Ringvaart, voldoet 
  niet aan de eisen/richtlijnen die horen bij een gebiedsontsluitingsweg (50km/h) 

  binnen de bebouwde kom. Met een reconstructie wil de gemeente de inrichting 
   



  
meer in overeenstemming brengen met de richtlijnen van de ASVV 2012. 

 

Besluit 

  
Akkoord (Ongewijzigd besloten). Mbt duurzaamheid bezien of er meer 

mogelijkheden zijn. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-032731 - 70450  

Onderwerp  Herinrichting Burgemeester van Nispenpark 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van   
burgemeester en wethouders  In te stemmen met bijgevoegd agenderingsvoorstel voor de Raadscommissie 

besluit   

Samenvatting  De uitvoering van het programma Centrumontwikkeling (Centrumplannen) is in 
  volle gang. De door de gemeenteraad in 2015 vastgestelde visiedocumenten 
  hebben inmiddels geleid tot het voorbereiden, uitwerken en deels uitvoeren van 
  een aantal projecten. Het project Herinrichting Burgemeester van Nispenpark en 
  omgeving is het vervolg op de herinrichting van de Houttuin en Molenstraat, 

  Hoofdstraat Zuid en Hoftuin. 

  Doel van agendering 
  De raadscommissie te informeren over het voorlopig ontwerp van het 
  Burgemeester van Nispenpark en omgeving. Na afloop van de presentatie is er 
  gelegenheid tot vragen. Ingeschatte tijd is een half uur. 

Besluit  Akkoord. Presentatie in college 30 januari. Raadscommissie 8 februari. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-032807 - 70546  

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 januari 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 9 januari 2018 vast te stellen. 

besluit   
Besluit 

  
Akkoord. Notitie Programmering/herbestemmen eigen grondposities aan raad 

sturen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-032807 - 71340  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. De Jong: 
burgemeester en wethouders  -raadsledenwerkgroep Duinpolderweg bijgewoond 

besluit  -nieuwjaarsreceptie IRH/ Koopcentrum bijgewoond 

  -nieuwjaarsreceptie SV Hillegom bijgewoond 

  Mw. Snuif: 
  -vergadering DB ISD bijgewoond 
  -Benen-op-tafel gesprek Sociaal Domein met afvaardiging raadsleden gevoerd 

  -bijeenkomst Toegang in de Bollenstreek bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Directeurenoverleg basisonderwijs bijgewoond 
  -Benen-op-tafel gesprek Sociaal Domein met afvaardiging raadsleden gevoerd 

  -nieuwjaarsreceptie SV Hillegom bijgewoond 

  Dhr. Verheijen: 
  -nieuwjaarsreceptie IRH/ Koopcentrum bijgewoond 

  -presentatie RO projecten aan raad verzorgd 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 
   



 
Zaak / doc nr Z-18-032807 - 72081 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      - Beantwoording schriftelijke vragen iz burgerpanel: Het college gaat akkoord 

burgemeester en wethouders      met de beantwoording.  
besluit - LTA: Geen opmerkingen. 

- N.a.v. artikel Binnenlands Bestuur: Het college wil aansluiten bij 

statiegeldalliantie. De secretaris zet dit uit bij het betreffende 

team/beleidsmedewerker van domein Buitenruimte. 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


