
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 januari 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Mevr. C.B. Baauw, secretaris; Dhr. A. de 

Jong, wethouder; Dhr. A. van Erk, burgemeester; Mevr. K. Hoekstra, 

wethouder; Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-065818 - 156605 

Onderwerp  Oplegger 1e halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp Hillegom 2018 Holland Rijnland 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. Kennis te nemen van de halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp Holland Rijnland 

burgemeester en wethouders  voor Hillegom. 

besluit  2. De raad te informeren over de 1e halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp 2018 

  Holland Rijnland middels bijgevoegde raadsbrief 

Samenvatting  In de halfjaarlijkse rapportage is de duiding en beschrijving van een aantal 
  beleidsmatige thema’s op regionaal niveau gebeurd. Op de agenda van het PHO 
  Maatschappij Holland Rijnland van 12 december jl. is de analyse van het 
  Zorglandschap gepresenteerd. Per en in elke gemeente zal in opvolging van dit 
  onderzoek en gebruikmakend van de input van de halfjaarlijkse rapportage en 
  het lopende onderzoek naar de doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams 

  (JGT) een nadere duiding van de cijfers worden gemaakt. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-066601 - 161486 

 
 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke vragen D66 mbt eigen risico zorgverzekering. 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van D66 over de 

burgemeester en wethouders  mogelijkheden tot meeverzekeren c.q. vergoeden van het eigen risico binnen de 

besluit  collectieve zorgverzekering voor minima. 

Samenvatting  De fractie van D66 heeft naar aanleiding van een artikel in het Haarlems 
  Dagblad een aantal vragen over de mogelijkheden voor minima om het eigen 
  risico binnen de collectieve zorgverzekering mee te verzekeren, hetzij 
  een vergoeding te krijgen van de gemeente voor dit eigen risico. D66 had 
  begrepen dat dit (wettelijk) niet mogelijk was, en geeft aan dat naar haar 
  mening het eigen risico een te hoge drempel vormt voor minima bij de toegang 
  tot zorg. 
  Het college geeft aan dat het eigen risico in Hillegom via de zorgverzekeraar 
  kan worden verzekerd. De keuze om het eigen risico te verzekeren is echter 
  aan de individuele klant gelaten. Het college is geen voorstander van het 
  vergoeden van het eigen risico door de gemeente omdat dit het Rijksbeleid 
  doorkruist en omdat minima via de zorgtoeslag al (deels) een compensatie 
  krijgen voor de kosten van het eigen risico. Binnen de beschikbare gelden voor 
  minimabeleid (ISD) en armoede (gemeente) is er in 2019 geen ruimte om de 

  kosten voor het eigen risico op te nemen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-068593 - 163770 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd 18 dec 2018 
   



Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W van 18 december 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-068593 - 164646  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Kerstviering KBO bijgewoond 

besluit  - Openingshandeling gezondheidscentrum verricht 
  - Afscheidsreceptie college van B&W Noordwijk bijgewoond 
  - Afscheidsreceptie college van B&W Noordwijkerhout bijgewoond 
  - Kerstviering Zonnebloem bijgewoond 
  - Uitvaart Marc Witteman bijgewoond 
  - Nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 
  - Korpsavond brandweer Hillegom bijgewoond 
  - Nieuwjaarsreceptie HHK bijgewoond en de gemeentelijke Erepenning uitgereikt 

  - Bezoek gebracht aan 60-jarig bruidspaar  
 

Dhr. De Jong:  
- Aandeelhoudersvergadering van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij 

bijgewoond  
- Uitvaart Marc Witteman bijgewoond 

- Nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 
 

Dhr. Van Trigt:  
- Kerstviering KBO bijgewoond 

- Opening gezondheidscentrum bijgewoond 

- Afscheidsreceptie college van B&W Noordwijk bijgewoond 
- Afscheidsreceptie college van B&W Noordwijkerhout bijgewoond 

- Kerstconcert Himonos bijgewoond 

- Uitvaart Marc Witteman bijgewoond 

- Nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 

- Nieuwjaarsborrel Stichting Cultuurbeleving Hillegom bijgewoond 

- Nieuwjaarsreceptie HHK bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Afscheidsreceptie college van B&W Noordwijk bijgewoond 
- Afscheidsreceptie college van B&W Noordwijkerhout bijgewoond 

- Nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 

- Nieuwjaarsreceptie HHK bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Nieuwjaarsreceptie gemeente Hillegom bijgewoond 

- Korpsavond brandweer Hillegom bijgewoond 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


