
Raadsvoorstel Besluitvormend

Aanwijzen leden algemeen besturen gemeenschappelijke regelingen

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-236296
datum collegevergadering: 24 mei 2022
datum raadsvergadering: 25 mei 2022
agendapunt: 9
portefeuillehouder: Dhr A. van Erk
behandelend ambtenaar: Jos Augustinus
e-mailadres: j.augustinus@hltsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Wethouder J.A. van Rijn als lid en burgemeester A. van Erk als plaatsvervangend 
lid in het Algemeen Bestuur van Hecht aan te wijzen.

2. Wethouder M.A. Dijkshoorn als lid en wethouder A. de Jong als plaatsvervangend 
lid in het Algemeen Bestuur van Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek aan te 
wijzen. 

3. Wethouder C.J. Hoekstra en wethouder A. de Jong als leden in het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland aan te wijzen. 

4. Raadsleden C.H. Langeveld en C.J. Cornet als leden en raadslid M. Roelofs en 
burgemeester A. van Erk als plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur 
van Holland Rijnland aan te wijzen.

Inleiding
Na het aantreden van de nieuwe raad en het installeren van het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders is het noodzakelijk voor de genoemde besturen leden en 
plaatsvervangende leden aan te wijzen.

Bestaand kader en context
Artikel 13, lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 32, lid 1 Gemeentewet. 
Daarnaast de diverse gemeenschappelijke regelingen. 

De gemeenschappelijke regelingen van Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West-
Holland staan toe dat er twee leden voor het Algemeen Bestuur worden aangewezen en 
daarnaast een vrij te bepalen aantal plaatsvervangende leden. 

De gemeenschappelijke regelingen van Holland Rijnland, de Omgevingsdienst West-
Holland en het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek bieden de ruimte om behalve 
collegeleden ook raadsleden aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur.



Beoogd effect
Vertegenwoordiging van Hillegom in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten
1.1 t/m 4.1 Door het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden is Hillegom 
vertegenwoordigd in de besturen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen.    
.

Kanttekeningen
1. Hillegom neemt ook deel aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden. De 

gemeenschappelijke regeling schrijft in artikel 7 voor dat de burgemeesters het 
Algemeen Bestuur vormen en zich kunnen laten vervangen door de loco-
burgemeester.

2. Hillegom neemt ook deel aan de gemeenschappelijke regelingen HLTsamen, 
Intergemeentelijke Sociale Dienst, Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek en 
Cocensus. Het aanwijzen van leden voor het bestuur of Algemeen Bestuur van 
deze regelingen is een bevoegdheid van het college.

Financiële consequenties
Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel.

Aanpak, uitvoering en participatie
Na besluitvorming worden de besturen van de gemeenschappelijke regelingen 
geïnformeerd over de aanwijzingen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De raden van Lisse en Teylingen wijzen leden en plaatsvervangende leden aan vanuit de 
raad en het college van de betreffende gemeenten.

Urgentie
Om de vertegenwoordiging van Hillegom in de besturen van gemeenschappelijke 
regelingen te waarborgen, is het verstandig zo snel mogelijk na de verkiezingen leden en 
plaatsvervangende leden aan te wijzen.

Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie
In de bijlage treft u een overzicht aan van de voorgedragen college- en raadsleden voor 
zover het gaat om regelingen waarbij de raad bevoegd is vertegenwoordigers aan te 
wijzen.

het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp Aanwijzen leden 
algemeen besturen gemeenschappelijke regelingen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op het bepaalde in artikel 13, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 
het bepaalde in de diverse gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Wethouder J.A. van Rijn als lid en burgemeester A. van Erk als 
plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Hecht aan te wijzen.

2. Wethouder M.A. Dijkshoorn als lid en wethouder A. de Jong als 
plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Vuilafvoerbedrijf Duin- en 
Bollenstreek aan te wijzen. 

3. Wethouder C.J. Hoekstra en wethouder A. de Jong als leden in het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland aan te wijzen. 

4. Raadsleden C.H. Langeveld en C.J. Cornet als leden en raadslid M. Roelofs en 
burgemeester A. van Erk als plaatsvervangende leden van het Algemeen 
Bestuur van Holland Rijnland aan te wijzen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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