
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 april 2019 

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;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. J. 

van Rijn, wethouder 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-073260 - 189770 
 

Onderwerp Raadsvoorstellen zienswijzen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen 
 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester; Dhr. A. de Jong, wethouder 
 

Afdeling TM Juridische Zaken 
 

Het College van      Stel de raad voor zienswijzen uit te brengen op de begrotingen voor 2020 van 

burgemeester en wethouders      de gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig bijgevoegde  
besluit raadsvoorstellen; 

- Holland Rijnland; 

- Veiligheidsregio Hollands Midden; 

- Cocensus; 

- Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek. 
 

De besluitvorming over de zienswijze op de begrotingen voor 2020 van de 

gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig bijgevoegde 

raadsvoorstellen, aan te houden;  
- Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek; 

- Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek; 
- Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden; 

- Werkorganisatie HLTsamen; 

- Omgevingsdienst West-Holland. 

 
 

Samenvatting Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de 

gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, worden de begrotingen voor 2020 voorgelegd voor zienswijzen aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel 

opgesteld, dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is 

verwoord. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.  
 
 
 



 

 
Zaak / doc nr Z-19-080357 - 195022 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 april 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 april 2019 vast te stellen. 
besluit 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-080357 - 195687 

 
Onderwerp Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders Dhr. Van Erk: 

besluit - Keukenhof concert bijgewoond 

- Deal Direct Duidelijk ondertekend 

- Hillegomse inwoners onderscheiden tijdens lintjesregen 

- Aubade bijgewoond 

- Koffieconcert in Fioretti College bijgewoond 
 

Dhr. De Jong:  
- Keukenhof concert bijgewoond 
- Lintjesregen bijgewoond 

- Aubade bijgewoond 

- Koffieconcert in Fioretti College bijgewoond 
 

Dhr. Van Trigt:  
- Keukenhof concert bijgewoond 

- Koopovereenkomst jongerencentrum Solution ondertekend 

- Lintjesregen bijgewoond 
- Aubade bijgewoond 

- Koffieconcert in Fioretti College bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Netwerkbijeenkomst Groene Cirkel Bijenlandschap bijgewoond 

- Keukenhof concert bijgewoond 

- Lintjesregen bijgewoond 

- Aubade bijgewoond 

- Koffieconcert in Maartenskerk bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Keukenhof concert bijgewoond 

- Lintjesregen bijgewoond 

- Informatiedag Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten bijgewoond 

- Aubade bijgewoond 

- Koffieconcert in Maartenskerk bijgewoond 

 
 

 
Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-080426 - 195697  

Onderwerp  Versterken van de krachten in de wijk 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
Aan de raad voor te stellen het "Proces samenwerken aan het versterken van de 

burgemeester en wethouders 
 

 

krachten in de wijk" vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Het college en de raad van Hillegom hebben de ambitie om samen met de 
   



 
inwoners te werken aan het versterken van de krachten in de wijken in 

Hillegom. Het proces samenwerken aan het versterken van de krachten in 

de wijk start met een pilot, bestaande uit een kennismakingsbijeenkomst in 

2 verschillende wijken, om te komen tot een lange termijn visie. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten). 


