
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 11 februari 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-112492 - 275083 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 februari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 februari 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-099896 - 246701 

Onderwerp Wijziging APV 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
  
 1. De Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom vast te stellen; 
 2. Kennis te nemen van de toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening 
Hillegom. 

Samenvatting Jaarlijks worden er vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
wijzigingen in de model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) doorgegeven. 
In deze wijzigingen is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Deze 
wijzigingen zijn in de onderhavige APV doorgevoerd. Vervolgens zijn er 
wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit de praktijkervaring van 
vergunningverlening en handhaving. Onderwerpen die op dit moment niet of nog 
niet goed geregeld zijn in de huidige APV en die problemen geven bij het 
verlenen van een vergunning of ontheffing of waarbij bepaalde overtredingen 
door de handhavers niet goed kunnen worden aangepakt. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112781 - 273210 

Onderwerp Jaarplannen 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het concernplan, de domeinplannen en werkplannen 
2020 
2. Kennis te nemen van de samenvatting van de plannen, met daarin 
aangegeven de (mogelijke) knelpunten per domein en de 1:1:2 verdeling 

Samenvatting Met deze plannen geven wij inzicht in speerpunten en de bijbehorende de 
activiteiten van HLTsamen voor het komende jaar. In de werkplannen zijn de 
activiteiten die benoemd zijn in de begroting van de gemeente en de uitkomsten 
van de gesprekken met de portefeuillehouders opgenomen. Met de werkwijze 



van de ontwikkel- en werkplannen is het mogelijk om tijdig bij te sturen. Het 
afstemmen van de prioriteiten voor 2020 zal structureel plaats gaan vinden het 
komende jaar, het college mag verwachten dat we bij nieuwe opdrachten het 
gesprek voeren over prioritering. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112072 - 271577 

Onderwerp Vaststellen concept-woonprogramma 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het concept-woonprogramma 2020 - 2024 'naar een duurzaam 
evenwicht' vast te stellen.  
2. Het concept-woonprogramma vanaf 18 februari 2020 zes weken ter inzage te 
leggen. 
  

Samenvatting Na een periode van voorbereiding, waarbij verschillende belanghebbenden zijn 
geinformeerd en geconsulteerd, ligt het concept-woonprogramma 2020 - 2024 
'naar een duurzaam evenwicht' voor. Besloten wordt om het concept 
woonprogramma 2020 - 2024 'naar een duurzaam evenwicht' vast te stellen en 
vanaf 18 februari 2020 zes weken ter inzage te leggen. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


