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Status Definitief 

 
Openbaar Ja 

 
Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
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Zaak / doc nr  Z-20-112495 - 278581 

Onderwerp  Regiozaken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Gezamenlijke strategische regionale agenda: Woensdagochtend 19 februari: 

burgemeester en wethouders  Voorbereiding voor conferentie 19 maart. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-112495 - 277015  

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 februari 2020 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 februari 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-080352 - 269517  

Onderwerp  Veilig Thuis HM 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
De bijgevoegde raadsbrief inzake stand van zaken Veilig Thuis HM vast te stellen 

burgemeester en wethouders   
en hiermee de raad te informeren. 

besluit 
 
  

Samenvatting  Onderzoek Rebel 
  In het voorjaar 2019 is namens de gemeenten in Hollands Midden, in opdracht 
  van Alphen aan den Rijn een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Rebel 
  naar de werking van de keten huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
  opdracht was tweeledig; onderzoek doen naar de effectiviteit van Veilig Thuis en 
  naar de meest effectieve en efficiënte aansluiting tussen Veilig Thuis en de 
  lokale teams in de regio. 
  De aanleiding voor het onderzoek was o.a. de kostenstijging bij VT in afgelopen 
  jaren vanwege het stijgend aantal meldingen en de gevolgen van de aangepaste 

  meldcode en het nieuwe handelingsprotocol met ingang van 1 januari 2019. 

  Aanbevelingen en acties 
  Op basis van het onderzoek adviseert Rebel de gemeenten in Hollands Midden 
  de komende drie jaar te investeren in de kwaliteit van de keten (en dan vooral 
  de kwaliteit en deskundigheid in de lokale teams) en de doelmatigheid van de 

  Veilig Thuisorganisatie. De aanbevelingen betreffen vier actielijnen voor de  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit 

 
 

 
Zaak / doc nr 

Onderwerp 

Portefeuillehouder 

Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 

 
komende drie jaar. In de afgelopen maanden zijn de aanbevelingen 

actief opgepakt.   
1. Versterk de doelmatigheid (productiviteit) van de VT-organisatie. 

Veilig Thuis heeft door de sterke stijging van werk een enorme groei 

doorgemaakt. Door rust te brengen in de organisatie en 
bedrijfsvoering is het voor VT mogelijk om jaarlijks circa 5% groei in 

het aantal meldingen op te vangen in de periode 2020-2022. Rebel is 
positief over de wijze waarop VT zich heeft voorbereid op haar nieuwe 

taken per 2019 en over de bijdrage van VT aan kennisoverdracht naar 

de ketenpartners. In gesprekken met Veilig Thuis worden afspraken 
gemaakt over het benodigde budget voor Veilig Thuis 2020. Er is 

gekeken, aan de hand van de taken volgens het handelingsprotocol 
van VT, in hoeverre er ruimte is om binnen de diensten van Veilig 

Thuis de urenbesteding omlaag te brengen. VT is instaat de 

productiviteit te verbeteren, dit levert een kostenbesparing op. 
Daarbij wordt de afweging gemaakt hoe verantwoord dit is en wat de 

consequentie is voor de samenwerking in de keten, zoals voor de 
lokale teams. Door sommige taken te versoberen, kunnen tijd en 

kosten bespaard worden. Daarbij zijn uitgangspunten dat de 

verantwoordelijkheid voor het zicht op de directe en duurzame 
veiligheid geborgd blijft, dat de samenwerking en afstemming met de 

directbetrokkenen en ketenpartners optimaal blijft en dat voldaan 
wordt aan de inspectie-eisen.  

2. Zorg dat meldingen op het juiste adres terecht komen. Rebel heeft 
geconstateerd dat niet alle meldingen aan VT per definitie door VT 
zelf hoeven te worden afgehandeld. Ca. 10 % van de 

zorgmeldingen van de politie betreffen niet huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Bestuurlijk zijn er gesprekken met de politie, 
bedoeld om te onderzoeken of er een andere route mogelijk is voor 

deze zogenaamde overige zorgmeldingen jeugd.  
3. Versterk de lokale teams. Door de komende drie jaar verder te 

investeren in de kwaliteit en deskundigheid van de lokale teams op 
het gebied van veiligheid, wordt de effectiviteit van hun werk in 

onveilige gezinnen groter en neemt naar verwachting de druk op 
Veilig thuis af. In Hillegom draait de pilot “Samen werken aan 
veiligheid”. Deze pilot heeft als doel jeugdigen beter te beschermen 
als hun ontwikkeling gevaar loopt.  

4. Bouw aan een slimme keten. Er is weinig informatie en kennis over de 

(on)veiligheid op lokaal of wijkniveau. Door te investeren in kennis en 

informatie en deze te delen met lokale teams wordt het voorspellend 

vermogen van de keten groter en komt er meer informatie over de 

effectiviteit van interventies en gekozen maatregelen. Met data 

analisten wordt onderzocht in hoeverre beschikbare data bij lokale 

teams, politie en Veilig Thuis ons kunnen helpen om de keten  
‘slimmer’ te maken. 

 
Derde kwartaalrapportage Veilig Thuis  
Bijgaand ontvangt u tevens de derde kwartaalrapportage Veilig Thuis 2019 en 

een begeleidende brief van de RDOG. Na een zeer forse groei van het aantal 

meldingen en adviezen in de eerste helft van 2019 lijkt er nu sprake van enige 

stabilisatie. In totaal resulteert dit in een gemiddelde van 25% meer meldingen 

en 36% meer adviezen ten opzichte van de eerste drie kwartalen in 2018. Door 

krapte op de arbeidsmarkt en de sterke stijging van het werkaanbod moeten 

keuzes gemaakt worden. VT onderneemt altijd direct actie op crisis- en 

spoedzaken. Daarnaast is prioriteit gegeven aan het aannemen van meldingen 

en het doen van de veiligheidsbeoordeling, waarbij onder andere contact wordt 

opgenomen met direct betrokkenen. Hierdoor is het aantal meldingen dat niet 

binnen de 10-weken termijn is verwerkt gestegen ten opzichte van Q2. Door de 

benodigde extra inzet zal Veilig Thuis 2019 naar verwachting afsluiten met een 

negatief resultaat, welke binnen de algemene reserve van de GGD Hollands 

Midden wordt opgevangen. 

 
 
 

 
Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-18-065078 - 275532 
 
presentatie 'Healthy Hillegom' 
 
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 
 
TM JOSVC 

 
In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel actieve informatie 

Healthy Hillegom. 



Samenvatting  Om de raadscommissie actief te informeren is met de uitvoerders van de 
  campagne "Healthy Hillegom" afgesproken dat zij op 5 maart een presentatie 
  verzorgen. De presentatie wordt gegeven door Mevr. R. Warmerdam, 
  coördinator van het Pando Network. Het Pando Network voert de campagne uit. 

  "Healthy Hillegom" betreft de uitvoering van de beleidsnota "Hillegom Positief 

  Gezond". 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-107970 - 262521 

 
 

Onderwerp  Zorgprogrammaplan Jeugdhulp 2021-2025 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van    
burgemeester en wethouders  Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

besluit  voorgesteld wordt om: 
  Het Programmaplan Jeugdhulpaanbod Duin- en Bollenstreek vanaf 2021 vast 

  te stellen. 

Samenvatting 
   
 

Op 1 januari 2021 lopen de huidige inkoopcontracten af. Om vanaf deze datum   

  jeugdhulp te kunnen bieden is een document nodig op basis waarvan deze 
  jeugdhulp kan worden ingekocht. Dit is het Programmaplan Jeugdhulpaanbod 
  Duin- en Bollenstreek vanaf 2021. Het Programmaplan is het kader voor de 
  inkoop en is naast het investeren in preventie en toegang, één van de knoppen 

  waaraan de raad kan draaien om de doelen te bereiken voor de jeugdhulp. Deze 
  andere knoppen zoals de toegang en het investeren in preventie, worden in het 

  document als randvoorwaarden bij Kanttekeningen benoemd. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-105004 - 273228 

 
 

Onderwerp  1e wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  1. in te stemmen met de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
burgemeester en wethouders  Cocensus 2020 

besluit  2. de burgemeester wethouder De Jong te laten machtigen voor het 
  ondertekenen van de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 2020  

Samenvatting  Het college van burgemeester & wethouders is akkoord gegaan met de 1e 
  wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (gr.) Cocensus 2020. De 1e 
  wijziging is noodzakelijk omdat de gr. Cocensus aansluit bij de 

  Werkgeversverenging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
     


