
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 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-18-048084 - 112669 

Onderwerp  Schriftelijke raadsvragen fietsendiefstal 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De schriftelijke vragen van de raad over fietsendiefstallen te beantwoorden. 

besluit   

Samenvatting  De VVD heeft vier vragen gesteld aan het college van Burgemeester en 
  Wethouders over fietsendiefstallen in Hillegom. De vragen gaan over wat de 
  gemeente doet en kan doen om aangiftebereidheid en het melden van verdachte 
  situaties te stimuleren, de mening van het college over het toepassen van 
  cameratoezicht om fietsendiefstal tegen te gaan en welke aanvullende 
  maatregelen het college kan nemen om het aantal fietsendiefstallen te laten 
  dalen. Wij vragen u een besluit te nemen over de (concept) beantwoording van 

  deze vragen. U vindt de beantwoording in de bijlage (Bijlage I). 

Besluit  Akkoord  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-043806 - 112889 

 
 

Onderwerp  Verlenging dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. De dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en 

burgemeester en wethouders  Holland Rijnland te verlengen met 2 jaar (bijlage 1 optie 2b + bijlage 2); 

besluit  2. De raad te informeren over dit besluit. 
  3. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te verzoeken de 
  dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en 

  Holland Rijnland met 2 jaar te verlengen. 

Samenvatting  Voor de inkoop van de jeugdhulp is de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp 
  (TWO Jeugdhulp) opgericht en ondergebracht bij Holland Rijnland. De afspraken 
  over het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn vastgelegd in een 
  dienstverleningsovereenkomst. De huidige dienstverleningsovereenkomst eindigt 
  per 31 december 2018. De dertien samenwerkende gemeenten binnen Holland 
  Rijnland hebben besloten om voor een periode van twee jaar het gezamenlijk 
  opdrachtgeverschap uit te blijven voeren. Het college besluit daarom over een 

  nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor 2019 en 2020. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-048535 - 113869 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 19 juni 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
de openbare besluitenlijst d.d. 19 juni 2018 vast te stellen. 

burgemeester en wethouders 
 
  

   



besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-048789 - 114609 

 
 

Onderwerp  Indeling programmabegroting 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van   
burgemeester en wethouders  Akkoord te gaan met de verzonden raadsmemo. 

besluit   

Samenvatting  Met de raadsmemo Programma-indeling begroting geeft het college een 
  toelichting ter onderbouwing voor de nieuwe voorgestelde programma indeling 

  en opzet. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-048535 - 114621 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Afgelegde bezoeken: 

burgemeester en wethouders  Het college heeft een werkbezoek afgelegd aan Veelzorg. 

besluit  
Dhr. Van Erk:   

  -konijnenopvanglocatie aan de Veenenburgerlaan bezocht. 

  Dhr. De Jong: 

  -20 jarig bestaan Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek bezocht. 

  Dhr. Van Trigt: 
  -overleg gevoerd met team jeugd en gezin. 
  -jubileumoptreden Seniorenkoor Eigenwijs bijgewoond. 
  -optreden Top of the Pops-popkoor bijgewoond. 

  -overleg gevoerd met Stichting en Welzijnskwartier over Solution. 

  Dhr. Van Rijn: 
  -overleg stuurgroep Bollenstreek bijgewoond. 
  -bestuurlijk overleg Greenport bijgewoond. 
  -regionale bijeenkomst Pionieren in Participatieland bijgewoond. 

  -jubileumoptreden Seniorenkoor Eigenwijs bijgewoond. 

  Mevr. Hoekstra: 
  -opening nieuwbouw Den Weeligenberg bezocht. 
  -bijeenkomst Bestuurlijke Regie Schiphol bijgewoond. 
  -bestuurlijk overleg Greenport bijgewoond. 

  -bestuurlijk overleg Schiphol Zuid-Holland bijgewoond. 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-048535 - 115377 

 
 

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  LTA bijwerken met punten vanuit het coalitieakkoord. LTA agenderen voor 3 juli 

burgemeester en wethouders  Prioriteiten (kruisjeslijst) coalitie agenderen voor 3 juli 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



 


