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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM  
   
 

 
Status Definitief 

 
Openbaar Ja 

 
Aanwezig 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;Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-20-127756 - 309904 

Onderwerp  beantwoording schriftelijke vragen Groen Links 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Inrichting 

Het College van  
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over verkeersregime 

burgemeester en wethouders 
 

 

in Hoofdstraat-midden van Groen Links vast te stellen 
besluit 

 
  

Samenvatting  Door de heer Van Egmond van Groen Links zijn schriftelijke vragen gesteld over 
  het verkeersregime in Hoofdstraat-midden. Het college beantwoordt deze 

  vragen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-131266 - 311072 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 mei 2020 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 mei 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-128054 - 305590 

 
 

Onderwerp  Jaarrapportage Jeugdhulp 2019 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
1. De bijgevoegde raadsbrief over de jaarrapportage jeugdhulp 2019 vast te 

burgemeester en wethouders 
 

 

stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De jaarrapportage jeugdhulp 2019 bevat cijfermatige informatie over het 
  regionale en lokale gebruik van jeugdhulp. De jaarrapportage is zeer 
  uitgebreid. De raadsbrief bevat een toelichting op de bijzonderheden op 
  regionaal en lokaal niveau. De opgehaalde informatie uit de duidingssessie met 
  (lokale) professionals is in de raadsbrief verwerkt. Wij stellen voor om deze vast 

  te stellen. Zo is de raad goed geïnformeerd. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-112072 - 291078 

 
 

Onderwerp  Vaststellen woonprogramma 2020 - 2024 
   



 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en Advies 

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

burgemeester en wethouders      voorgesteld wordt om:  
besluit 1. Het "Woonprogramma 2020-2024 naar een duurzaam evenwicht" vast te 

stellen. 

 
Samenvatting Na een periode van voorbereiding, waarbij verschillende belanghebbenden zijn 

geinformeerd en geconsulteerd, is het woonprogramma 2020-2024 gereed. 

Besloten wordt om het 'Woonprogramma 2020 - 2024: naar een duurzaam 

evenwicht' ter vaststelling aan te bieden aan de raad door middel van 

bijgevoegd raadsvoorstel. 

 
 
 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


