
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 21 mei 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-19-078807 - 191143 

Onderwerp  Praktijkondersteuner Jeugd 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. In te stemmen met de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd voor 

burgemeester en wethouders  de duur van 2 jaar; 

besluit  2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
  raad voorgesteld wordt om: 
  1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 59.694,-- voor 
  de pilot praktijkondersteuner Jeugd. 
  2. Dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal 

  domein. 

Samenvatting  De huisarts fungeert als gezinsarts en heeft een belangrijke plek in de keten 
  voor de jeugd. Ongeveer 60 procent van de ouders meldt zich bij de huisarts als 
  er psychosociale problemen zijn in het gezin. Als het gaat om psychosociale en 
  psychiatrische problemen hebben huisartsen vaak onvoldoende mogelijkheden 
  om problematiek vroegtijdig te onderkennen en adequaat te behandelen of 
  gericht te verwijzen naar jeugdhulp. Huisartsen verwijzen mede hierdoor vaak 
  rechtsreeks door naar specialistische jeugdhulp. Met het aanstellen van een 
  Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) komt de gemeente de huisartsen 
  tegemoet met als doel de psychische problematiek van patiënten beter en 
  eerder te signaleren, te diagnosticeren en kortdurend te begeleiden. De inzet 
  van een POH Jeugd draagt bij aan het inzetten van zo licht mogelijke passende 
  hulp en aan het beter en gerichter verwijzen naar de meest passende jeugdhulp, 
  daarmee creëren we een kwaliteitsverbetering. Ook verwachten wij een 

  besparing op de kosten van jeugdhulp. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-077853 - 196632 

 
 

Onderwerp  Kadernota 2020 Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  1. de Kadernota 2020 met beleidsuitgangspunten vast te stellen; 

besluit  2. kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen. 

Samenvatting  Met de Kadernota 2020 willen we een inzicht geven in de financiële gevolgen 
  van de verwachte ontwikkelingen en stellen we de uitgangspunten vast voor de 
  Programmabegroting 2020. De Kadernota 2020 wordt voorgelegd aan de 

  gemeenteraad ter besluitvorming. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-081646 - 198514 

 
 

Onderwerp  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2019 
   



 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Control 

 
Het College van      1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

burgemeester en wethouders      voorgesteld wordt om:  
besluit     1. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de    

gemeente Hillegom 2019 vast te stellen:  
2. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

gemeente Hillegom per 1 juli 2019 in te trekken.  
2. Het Onderzoeksplan 2019 vast te stellen en aan de raad en de 

Rekenkamercommissie Hillegom Lisse aan te bieden. 
 

Samenvatting Voorgesteld wordt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid te actualiseren. In de huidige verordening staat dat het college 

onderzoek doet naar organisatie-eenheden. Dit is met de komst van de 

werkorganisatie de verantwoordelijkheid van het bestuur HLTsamen geworden. 

Voor het jaar 2019 laat het college onderzoek doen naar "de kansen voor 

verdere professionalisering rondom het beheersbaar tot stand komen van 

onderhoudsplannen". 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-080777 - 199202 

 
Onderwerp 1e Bestuursrapportage Hillegom 2019 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Financien 

 
Het College van De raad voor te stellen:  

burgemeester en wethouders 1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019; 

besluit 2. de financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1e 

Bestuursrapportage 2019; 

3. het positieve saldo van de 1e Bestuursrapportage 2019 van € 58.225 ten 
gunste te brengen van de post Onvoorzien;  
4. begrotingswijziging A9 vast te stellen. 

 
Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom neemt kennis van de 

1e Bestuursrapportage 2019 en legt deze voor aan de gemeenteraad van 

Hillegom. In de 1e Bestuursrapportage 2019 zijn opgenomen de financiële 

afwijkingen van het eerste deel van het jaar. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-081729 - 199586 

 
Onderwerp Programmarekening 2018 Hillegom 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Financien 

 
Het College van De raad voor te stellen:  

burgemeester en wethouders 1. de Programmarekening 2018 vast te stellen; 

besluit 2. in te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2019 en de bijbehorende 
de begrotingswijziging A10 vast te stellen;  
3. het resterende jaarrekening saldo van € 79.051 toe te voegen aan de 

algemene reserve. 
 

Samenvatting Door in te stemmen met het raadsvoorstel wordt de Programmarekening 2018 

van de gemeente Hillegom aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 1.078.015. Na aftrek van de 

voorgestelde overhevelingen ad. € 998.964 is het netto resultaat € 79.051 

positief. In de Programmarekening wordt naast een toelichting op de financiële 

aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke 

gebeurtenissen in 2018 (onderdeel jaarverslag). 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-073260 - 200177 

 
Onderwerp Raadsvoorstellen zienswijzen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
Afdeling TM Juridische Zaken 

 
Het College van Aan de raad voor te leggen de bijgevoegde raadsvoorstellen waarin de raad 



burgemeester en wethouders  voorgesteld wordt om zienswijzen uit te brengen op de begrotingen voor 2020 

besluit  van de gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig de bij de 

  raadsvoorstellen gevoegde conceptbrieven. 

Samenvatting  Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de 
  gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
  regelingen, worden de begrotingen voor 2020 voorgelegd voor zienswijzen aan 
  de raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel 
  opgesteld, dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is 

  verwoord. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-082792 - 201427 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 mei 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 mei 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-082864 - 201723 

 
 

Onderwerp  Agenderingsvoorstel informatie Agenda Hart van Holland versus Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  
1. Overeenkomstig bijgaand agenderingsvoorstel raadscommissie mondeling 

burgemeester en wethouders 
 

 

informeren over de Agenda Hart van Holland versus Holland Rijnland. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Middels bijgaand agenderingsvoorstel gaat wethouder K. Hoekstra de 
  raadscommissie mondeling informeren over de Agenda Hart van Holland in 
  relatie tot Holland Rijnland vooruitlopend op de gezamenlijke raadsconferentie in 

  Noordwijk op 12 juni 2019. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-082792 - 201967  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Met leden van de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de brandweer 

besluit  Hillegom 

  - Veilingavond bij SV Hillegom bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 

  - Veilingavond bij SV Hillegom bijgewoond  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Met leden van de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de brandweer 
Hillegom  
- Bondgenotenontbijt aanpak laaggeletterdheid bijgewoond 

 
Dhr. Van Rijn:  
- Uitvoering van popkoor HI5 bijgewoond 

- Ondernemersavond bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Met leden van de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de brandweer 

Hillegom  
- Thema-café Holland Rijnland “Groen” bijgewoond 

- Informatiebijeenkomst VNG over Klimaatakkoord bijgewoond 

- Ondernemersavond afgesloten 



 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten). 


