
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 januari 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester; 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 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-17-027652 - 69697 

Onderwerp  Voorstel ter beëindiging van de GR GGZ per 1-1-2019 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Kennis te nemen van de in bijgaande notitie geformuleerde 
burgemeester en wethouders  gemeenschappelijke visie en uitgangspunten voor de 

besluit  uitvoeringsopgave Preventie GGZ en verslavingszorg. 
  2. In te stemmen met de beëindiging van de gemeenschappelijke 
  regeling GGZ-subsidies per 1 januari 2019. 

  3. de raad in kennis te stellen van het collegebesluit 

Samenvatting  Zowel in de notitie Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg in 
  Holland Rijnland als in het beleidskader Maatschappelijke Zorg is bepaald dat 
  gemeenten de ondersteuning meer dichtbij, op maat en in de eigen 
  leefomgeving willen organiseren. De Gemeenschappelijke Regeling past niet 
  meer in deze visie en derhalve is binnen Holland Rijnland besloten deze regeling 
  te beëindigen. Conform artikel 7, lid 7 van de GR dienen alle deelnemende 

  gemeenten hun instemming te geven aan deze beëindiging. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-031464 - 71547  

Onderwerp  Mandaatbesluit, uitvoeringsregels en overeenkomst Fonds voorkomen 

  Huisuitzetting 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie   
Het College van      1. De ISD te mandateren, conform bijgevoegd mandaatbesluit, voor het 

burgemeester en wethouders      uitvoeren van de verordening fonds voorkomen huisuitzetting.  
besluit 2. De uitvoeringsregeling van het Fonds voorkomen huisuitzetting vast te 

stellen.  
3. De overeenkomst tussen de gemeente Hillegom en ISD Bollenstreek vast te 

stellen. 

 
Samenvatting Op 9 november 2017 is door de gemeenteraad van Hillegom de "Verordening 

Fonds voorkomen Huisuitzetting" vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd 

dat kwetsbare huurders met een huurachterstand van twee maanden een 

beroep kunnen doen op een lening van maximaal drie maanden bij het Fonds 

voorkomen huisuitzetting. Dit geldt voor huurders onder de sociale huurgrens. 

De beoordelingen van deze aanvragen zal door de Intergemeentelijke Sociale 

Dienst (ISD) worden uitgevoerd. Hiervoor is een mandaatbesluit, 

uitvoeringsregels en een overeenkomst opgesteld. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-033443 - 72640 
 

Onderwerp Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 
 

Portefeuillehouder 



Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. van Erk: 

burgemeester en wethouders  -inloopbijeenkomst Duinpolderweg bijgewoond 

besluit  -burgemeestersdiner bij de Commissaris van de Koning bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  -raadsledenwerkgroep Duinpolderweg bijgewoond 
  -inloopbijeenkomst Duinpolderweg bijgewoond 

  -bijgedragen aan training politiek bestuurlijke sensitiviteit 

  Mw. Snuif: 
  -bijeenkomst 1 april- Genootschap bijgewoond 
  -gesproken met Welzijnskompas over buurtgericht werken 
  -vergadering dagelijks bestuur Maregroep bijgewoond 

  -overleg iz financieringswijze Wmo bij gemeente Heemstede bijgewoond 

  Dhr. Verheijen: 
  -presentatie PARK21 bijgewoond 

  -vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034451 - 74160 

 
 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst B&W dd 23 januari 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De besluitenlijst dd 23 januari 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034451 - 75060 

 
 

Onderwerp  Raad & Commissie 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  -Verzoek griffie mbt krantenbericht inzake oprichten 
burgemeester en wethouders  duurzaamheidsmaatschappij: Vraag om aan te sluiten bij de Haarlemmermeer 

besluit  nu voor Hillegom nog niet aan de orde. Portefeuillehouder zal info inwinnen en 
  mondeling reageren in de raadscommissie. 
  -Moties raad 25 januari: Het college besluit de moties uit te voeren. 
  -LTA: Het college spreekt af de LTA, de lijst van aangenomen moties en actielijst  
  van de raad te actualiseren en voor volgende week te agenderen. 
  -Raadsledenwerkgroep Duinpolderweg: Maandag 5 februari komt er een extra 
  raadsspreekuur onder leiding van de raadsledenwerkgroep. Vervolgens gaat het 
  college een zienswijze voorbereiden ten behoeve van een extra 

  raadsvergadering van 15 februari. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034451 - 75062 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Mw. Snuif inzake vragenlijst Waar staat je gemeente: De twee toegevoegde 

burgemeester en wethouders  vragen zijn kortgesloten met communicatie. 

besluit  Dhr. Verheijen informeert het college over de voortgang sloop- en 

  
saneringswerkzaamheden m.b.t. de oude manege. 

 

                                                                                                                                                Besluit 
 

 

 

B    Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 


