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Zaak / doc nr Z-21-163724 - 385975 

Onderwerp Maandelijkse raadsrapportage Covid-wet, TWM, januari 2021 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Communicatie 

Het burgemeester besluit 1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de maandelijkse raadsrapportage covid-19, 
vast te stellen. 

Inleiding Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm), alsmede 
de bijbehorende ministeriële regelingen, in werking getreden. 
Via een rapportage in de vorm van een raadsbrief wordt de raad maandelijks 
geïnformeerd rondom covid-19 gerelateerde onderwerpen. Met deze rapportage 
wordt voldaan aan de verplichting uit de Tijdelijke Wet Maatregelen om de raad 
te informeren over besluiten die de burgemeester en/of het college heeft 
genomen in het kader van de coronacrisis (art. 58s, lid 4, Wet publieke 
gezondheid). Deze eerste raadsbrief bestrijkt de periode 1 december 2020 tot en 
met 15 januari 2021.  
In de raadsbrief worden 3 hoofdthema’s nader toegelicht:  

1. Covid-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen periode 
2. Ontheffingen, aanwijzingen en handhaving 
3. Vooruitblik op covid-19 gerelateerde projecten 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160798 - 384880 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 januari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 januari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164084 - 384259 

Onderwerp Strategische agendavorming 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het projectplan Strategische Agendavorming. 
  

Samenvatting Eind 2019 vond de Tussenevaluatie HLTsamen door Bureau Berenschot plaats. 
Eén van de aanbevelingen van Berenschot in de tussenevaluatie was het voor 
drie gemeenten gezamenlijk opstellen van een integrale, inhoudelijke visie en 
strategie. De gedachte hierbij is dat door het aanbrengen van focus binnen de 



gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen op strategisch relevante thema’s en 
ambities de drie gemeenten hun positie binnen de streek, regio en daarboven 
verstevigen. Daarbij vormen de strategische agenda’s de basis om 
de organisatie en haar bestuurders beter te positioneren in 
dynamische, grensoverschrijdende vraagstukken. In bijgaand projectplan 
‘Strategisch agendavorming’ schetsen we op welke wijze en binnen welke 
tijdspanne we bovenstaande aanbeveling uitvoeren. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


