
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 februari 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Mevr. A.E. Snuif, 

wethouder;Dhr. J. Verheijen, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 
 

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

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-034187 - 73619 

Onderwerp  Module Nieuw Beschut Werk (Gr KDB) Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. A.E. Snuif, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Deel te nemen aan de 'samenwerkingsmodule beschut werk' van de GR KDB. 

burgemeester en wethouders  2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld: 

besluit  
1. In te stemmen met het collegebesluit om toe te treden tot de   

  ‘samenwerkingsmodule beschut werk’ van de GR KDB. 

  2. De 2e wijziging in de ‘Verordening Re-integratie en loonkostensubsidie 

  Participatiewet ISD Bollenstreek 2015' vast te stellen. 

Samenvatting  Sinds 2017 is het voor elke gemeente verplicht om de voorziening Beschut Werk 
  aan te bieden. Samen met de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 
  Bollenstreek (GR KDB) en de ISD Bollenstreek is gesproken over de wijze 
  waarop in de regio deze voorziening het beste kan worden gerealiseerd. 
  Voorgesteld wordt om deze voorziening binnen de GR KDB te realiseren. Het 
  Servicepunt Werk en MareGroep gaan samen zorgdragen voor de uitvoering 

  hiervan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034467 - 74193  

Onderwerp  Investeringsprogramma Openbare Ruimte 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beheer Buitenruimte 

Het College van  
In te stemmen met de uitvoering van de investeringskredieten, zoals 

burgemeester en wethouders 
 

 

opgenomen in de programmabegroting 2018. 
besluit 

 
    

Samenvatting Het team Buitenruimte Beheer zorgt voor het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. Voor het jaar 2018 zijn de programmabegroting 2018 de 

investeringskredieten opgenomen voor de volgende vakdiciplines;  
- Riolering en Water 

- Infrastuur Wegen 

- Openbare Verlichting 

- Kunstwerken 

- Beschoeiingen 
 

Deze budgeten zijn nodig om de uitvoering te starten. Bij de uitvoering wordt 

gekeken naar samenhang met andere programma's en naar duurzaamheid met 

name bij de inkoop. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-031052 - 75082 
 

Onderwerp Eerste begrotingswijziging RDOG HM 2018 en kadernota RDOG HM 2019 
 

Portefeuillehouder Mevr. A.E. Snuif, wethouder Dhr. F.Q.A. van Trigt 



 
Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 

 
 

 
Samenvatting 

 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit 

 
 

 
Zaak / doc nr 

Onderwerp 

Portefeuillehouder 

Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 
 

Samenvatting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit 

 
 

 
Zaak / doc nr 

Onderwerp 

Portefeuillehouder 

Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 
 

Samenvatting 

 
TM JOSVC  
 
1. Geen zienswijze in te dienen op de 1

e
 begrotingswijziging 2018 RDOG HM. 

2. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2019 RDOG HM. 

3. De extra bijdrage 2018 van €29.000 te verwerken in de 

Bestuursrapportage en de extra bijdrage over 2019 - 2022 te verwerken 

in de kadernota 2019 van Hillegom. 

 
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)  
heeft de 1e begrotingswijziging van 2018 en de kadernota van 2019 aangeleverd 
met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de begrotingswijziging 
wordt een extra financiële bijdrage gevraagd van in totaal bijna €1,1 miljoen. 
Voor de gemeente Hillegom komt dit neer op €29.000. Dit geld is met name 
bedoeld om de hogere personeelslasten te kunnen betalen. In de kadernota  
2019 worden enkele ontwikkelingen en thema’s geschetst waar de RDOG HM 

zich volgend jaar nadrukkelijk mee bezig gaat houden. De kadernota is een 

opmaat naar de programmabegroting 2019. Er wordt geadviseerd op beide 

documenten geen zienswijze in te dienen. 
 
 

Akkoord; betreft portefeuille wethouder Van Trigt.   
 
 

 
Z-17-015026 - 75085 
 
4e kwartaalrapportage Veilig Thuis Hollands Midden 

 

 
TM JOSVC 

 
1. Kennis te nemen van het bijgevoegde raadsmemo over de 4e 

kwartaalrapportage 2017 Veilig Thuis Hollands Midden. 

 
Met deze kwartaalrapportage wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de 

wettelijke taken van Veilig Thuis Hollands Midden en het Plan van aanpak “naar 

een toekomstbestendig Veilig Thuis HM”. 
 
Deze rapportage betreft het vierde kwartaal van 2017. Gezien de positieve 

herbeoordeling van de inspectie in oktober 2017 is deze kwartaalrapportage 

minder uitgebreid en richt zich met name op de veranderingen ten opzichte van 

de vorige kwartalen. 
 
Uitvoering van de wettelijke taken  
In het aantal adviezen en meldingen was vorig kwartaal van 2017 voor het eerst 

een daling zichtbaar maar in het vierde kwartaal is er weer een forse stijging 

van zowel het aantal adviezen als van het aantal meldingen. Niet eerder is het 

aantal meldingen en adviezen zo hoog geweest als in dit kwartaal. De stijging 

wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal 

politiemeldingen. Waarschijnlijk is de stijging bij de politie te verklaren doordat 

sinds 3 oktober 2017 de politie werkt met de “Veilig Thuis melding”. De politie 

geeft sindsdien met één formulier zorgen over betrokkenen bij alle vormen van 

huislijke geweld, kindermishandeling en overige zorgen over kinderen aan Veilig 

Thuis door. Dit leidt tot meer focus op de signalering en aandacht voor 

meldingen van huiselijk geweld bij volwassenen. 
 
Uitvoering van het plan van aanpak ‘een toekomst bestendig Veilig Thuis”  
Een zorgpunt uit het derde kwartaal waren de invulling van de vacatures, deze 

zijn nu ingevuld. In het vierde kwartaal zijn de aangescherpte afspraken tussen 

Veilig Thuis en de lokale teams vastgesteld. In januari 2018 is gestart met 

implementatie. Ook is afgesproken dat gedurende 1 jaar ervaring op te doen 

met de Multi Disciplinaire Aanpak met specialistische hulp vanuit verschillende 

sectoren (MDA ++). Deze aanpak is nodig om ernstige vormen van geweld 

duurzaam te stoppen. 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-18-035092 - 75751 
 
Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017 

 

 
TM Financien 
 
1. De Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 
Het bestuur HLTsamen heeft op 21 december 2017 de Bijdrageverordening 



  Werkorganisatie HLTsamen vastgesteld. In deze verordening zijn de 
  uitgangspunten opgenomen voor de grondslag en wijze van berekening van de 
  door de gemeenten per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan 

  HLTsamen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-035254 - 76040 

 
 

Onderwerp  Verslag jaarwisseling 2017-2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
om dit verslag voor kennisgeving aan te burgemeester en wethouders  

besluit  nemen en ter informatie door te sturen 

  naar de raad. 

Samenvatting  Verslag uitkomsten bestuurlijke maatregelen jaarwisseling 2017-2018. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-029696 - 76134 

 
 

Onderwerp  Aanpassing nadere regels 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
De nadere regels regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

burgemeester en wethouders 
 

 

bezoeken van kinderopvang in Hillegom 2018 vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Naar aanleiding van de evaluatie van de verordening regelende de toekenning 
  van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang Hillegom is deze 
  verordening aangepast. Nu deze aanpassing goedgekeurd is door de 
  gemeenteraad dienen ook de nadere regels horende bij deze verordening 
  aangepast te worden. Aanpassingen betreffen de hoogte van de 
  tegemoetkoming en het aantal uren waarvoor vergoeding kan worden 

  aangevraagd. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-035426 - 76345 

 
 

Onderwerp  Concern- en domeinplannen 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Control 

Het College van  
1. kennis te nemen van het concernplan en bijbehorende domeinplannen 2018 

burgemeester en wethouders 
 

 

van de werkorganisatie HLTsamen 
besluit 

 
  

Samenvatting  Voor het uitvoeren van de begrotingen 2018 van de gemeenten Hillegom, Lisse 
  en Teylingen en de begroting 2018 van de werkorganisatie HLTsamen heeft het 
  management van de werkorganisatie een concernplan en domeinplannen 
  opgesteld en aan het bestuur voorgelegd. Met deze plannen managet het 
  bestuur van de werkorganisatie de benodigde capaciteit van de uit te voeren 
  werkzaamheden versus de capaciteit van de organisatie en de mogelijke 
  knelpunten. Uw college toetst of de prioriteiten in de plannen in 
  overeenstemming zijn met de programmabegroting en met de afspraken 
  gemaakt in de portefeuillehouders-overleggen. 
  Op de knelpunten op 'Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving' en 'Beleid en 
  Inrichting' komen wij na nader onderzoek terug. Voor taken op Wonen en 
  Verkeer zal naar verwachting een formatieuitbreiding in de kadernota's 2019 
  worden neergelegd. Voor het Domein Maatschappelijke Ontwikkeling is inmiddels 
  in een separaat collegevoorstel tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2018 tot en 

  
met 2020 gevraagd. 

 
Besluit 

 

  

Akkoord.  

 

 
   



Zaak / doc nr  Z-18-035595 - 76653 

Onderwerp  Vaststellen besluitenlijst d.d. 06-02-2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de besluitenlijst d.d. 06-02-2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-033861 - 76805 

 
 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks rotonde Beeklaan 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van  
in te stemmen met bijgaande beantwoording van schriftelijke vragen van de 

burgemeester en wethouders 
 

 

fractie van GroenLinks inzake verkeersveiligheid rotonde Beeklaan 
besluit 

 
  

Samenvatting  De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld naar aanleiding van een 

  ingekomen stuk van dhr. Roorda inzake verkeersveiligheid rotonde Beeklaan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-035595 - 77296 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen & afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -niet-openbare zitting van het centrale stembureau bijgewoond 

besluit  -openbare zitting van het centrale stembureau bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 
  -niet-openbare zitting van het centrale stembureau bijgewoond 
  -openbare zitting van het centrale stembureau bijgewoond 

  -bestuurlijk overleg Meerlanden bijgewoond 

  Mw. Snuif: 
  -niet-openbare zitting van het centrale stembureau bijgewoond 
  -openbare zitting van het centrale stembureau bijgewoond 
  -vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD bijgewoond 
  -overleg gevoerd met Welzijnskompas en huisartsen inzake samenwerking 
  -overleg gevoerd met Wmo Adviesraad inzake uitwerken spelregels adviesraad 

  Sociaal Domein 

  Dhr. Verheijen: 
  -bloemen uitgereikt aan nieuw en vertrekkend lid van de monumentencommissie 

  -Flower Science café bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-035595 - 78119 

 
 

Onderwerp  Raad & Commissie 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Naar aanleiding van het besluit van de extra B&W-vergadering van 9 februari 
burgemeester en wethouders  inzake concept zienswijze voorgenomen voorkeursalternatief Duinpolderweg: 

besluit  Ter voorbereiding op de extra raadsvergadering van 15 februari stemt het 

  college de laatste stand van zaken af. 

Samenvatting   
   



 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-035595 - 78169 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van      Permanente aandacht wordt gevraagd, dat onder het kopje Duurzaamheid in 

burgemeester en wethouders      ieder geval wordt meegenomen:  
besluit - bijdrage energietransitie 

- bijdrage klimaatadaptatie 

 

Permanente aandacht wordt gevraagd bij Inkoop: Conform afspraken SROI. 
 

Ingekomen stuk: Mailbericht griffier over reacties D&B-streek op kadernota 

HR vraag Noordwijk aan raden: Het college besluit positieve grondhouding 

mee te geven. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


