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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 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 
 

Afwezig Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-081404 - 275079 

Onderwerp  onderzoek rekenkamercommissie 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
1. De bijgevoegde bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie Hillegom en 

burgemeester en wethouders 
 

 

Lisse vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft een onderzoek uitgevoerd 
  naar het startersbeleid van de gemeenten Hillegom en Lisse. Het rapport is ten 
  behoeve van bestuurlijk hoor- en wederhoor naar de colleges van burgemeester 
  en wethouders gezonden. In dit rapport zijn een aantal aanbevelingen 
  opgenomen. In bijgevoegde brief reageren we op deze aanbevelingen. Besloten 
  wordt om de bijgevoegde bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie 

  Hillegom en Lisse vast te stellen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-112810 - 273291 

 
 

Onderwerp  (Her)benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Vergunningen 

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

burgemeester en wethouders  voorgesteld wordt om: 

besluit  
1. De heer ir. T. Jütte te herbenoemen als onafhankelijk en deskundig lid   

  in de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
  (welstandscommissie), met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
  2020. 
  2. De heren ir. G.K. Tegelberg, ir. A.M. Dieleman en de dames ir. K. van 
  de Vrande, ir. C. de Kovel, ir. I. Boost en ir. M. Fransse met 
  terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2018 voor 3 jaar te benoemen 
  als onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke 

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). 

Samenvatting  Van de heer ir. T. Jütte, lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit 
  (welstandscommissie), is de benoemingstermijn verstreken. Voorgesteld wordt 
  aan de raad, om de heer ir. T. Jütte voor 3 jaar te herbenoemen als 
  onafhankelijk en deskundig lid, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. 
  Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld, de heren ir. G.K. Tegelberg, ir. A.M. 
  Dieleman en de dames ir. K. van de Vrande, ir. C. de Kovel, ir. I. Boost en ir. M. 
  Fransse met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2018 voor 3 jaar te 
  benoemen als onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke 

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-112496 - 278664 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 februari 2020 

Portefeuillehouder   
   



 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 februari 2020 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


