
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 november 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-102793 - 251157 

Onderwerp  Financiële kaderstelling 2021 Verbonden partijen regio Hollands-Midden 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financiën 

Het College van  1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor kennisgeving 

burgemeester en wethouders  aan te nemen; 

besluit  2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing 
  verklaren voor de gemeenschappelijke regelingen ISD Bollenstreek, 
  KDB/Maregroep en HLTsamen en deze regelingen hierover schriftelijk te 

  informeren. 

Samenvatting  Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de 
  jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de 
  gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De financiële 
  kaderstelling geldt voor de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, 
  RDOG, Veiligheidsregio en ODWH. Het college heeft besloten de financiële 
  kaderstelling ook van toepassing te verklaren voor de gemeenschappelijke 
  regelingen ISD Bollenstreek, KDB/Maregroep en HLTsamen.De financiële 
  kaderstelling geeft onder andere richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de 

  gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2021. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-102634 - 251248 

 
 

Onderwerp  8e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 

burgemeester en wethouders  voorgesteld om: 

besluit  1. In te stemmen met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

  Holland Rijnland. 

Samenvatting  Vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
  ambtenaren (Wnra) wil Holland Rijnland zich aansluiten bij de 
  werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeenschappelijke organisaties 
  (WSGO). De gemeenschappelijke regeling voorziet nu niet in de bevoegdheid 
  voor het Algemeen Bestuur om te besluiten lid te worden van een vereniging, 
  daarom stelt het Algemeen Bestuur voor de gemeenschappelijke regeling aan te 
  passen. Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is tot stand gekomen, 
  wanneer de raden van tenminste tweederde deel van het aantal deelnemende 
  gemeenten daartoe besluiten. Het college stelt de gemeenteraad voor in te 

  stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-104185 - 252143 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 november 2019 

Portefeuillehouder   
   



 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 november 2019 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-102936 - 252184 

 
Onderwerp Advies Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019 

 
Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

 
Afdeling TM Juridische Zaken 

 
Het College van      1. In te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over de agendapunten van de 

burgemeester en wethouders      Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de Vereniging van  
besluit Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 29 november 2019 in de gemeente 

Nieuwegein. 
 

Samenvatting Op 29 november 2019 is er een BALV van de VNG. De complete set 

vergaderstukken is als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegd. Bijgevoegd als bijlage 1 

zijn de adviezen over  
de verschillende agendapunten. Op de agenda staat onder andere: het 

klimaatakkoord, verantwoording uitvoering moties van de ALV van 5 juni 2019, 

aanvulling raamovereenkomst verpakkingen, VNG prioriteiten 2020, Principes 

Digitale Samenleving en de arbeidsvoorwaarden onderkant arbeidsmarkt . Over 

het agendapunt klimaatakkoord is het advies al voorgelegd in de 

collegevergadering van 19 november 2019 (raadsbrief). Geadviseerd wordt in te 

stemmen met de adviezen. 

 
Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten).  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-104186 - 254007 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 november 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 november 2019 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-104186 - 255543 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van     College heeft burgemeester van Erk de volmacht gegeven om de gemeente te 

burgemeester en wethouders     vertegenwoordigen bij de Buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG  
besluit op 29 november 2019. 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten). 


