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Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk,
burgemeester;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. M. Pippel, plv secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris

Z-18-067136 - 159916
Ontwikkeling van het jongerencentrum Solution
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM JOSVC
1. Het jongerencentrum Solution 'om niet' terug te kopen van het Qbus fonds
door middel van verrekening van wederzijdse vorderingen met als doel om het
tot een multifunctioneel centrum te maken.
2. De gemeenteraad voor te stellen een eenmalig budget ten laste van
de algemene reserve zoals genoemd in de bijlage 'kostenoverzicht' onder
A beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het onderhoud van het pand.
3. De gemeenteraad voor te stellen een investeringskrediet zoals genoemd in de
bijlage 'kostenoverzicht' onder B beschikbaar stellen voor het toekomstbestendig
maken van het pand en de kapitaallasten op te nemen in de begroting 20202023.
4. De gemeenteraad voor te stellen een investeringskrediet zoals genoemd in de
bijlage 'kostenoverzicht' onder C beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van
het pand en de kapitaallasten op te nemen in de begroting 2020-2023.

5. De gemeenteraad voor te stellen met ingang van 2020 structureel een extra
bedrag van €14.320,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het
meerjaren onderhoudsplan van het pand.
6. De gemeenteraad voor te stellen de bijbehorende begrotingswijziging vast te
stellen.
7. Leg op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob
geheimhouding op als college aan zichzelf als ook aan de betrokken
raadscommissie op bijlage 'kostenoverzicht' en en al hetgeen hierover is
besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van
de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven zodra de
aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden is afgerond.
8. Leg op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob
geheimhouding aan de gemeenteraad op op bijlage 'kostenoverzicht' en en al
hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het
financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt
opgeheven zodra de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden is
afgerond

Samenvatting

Besluit

Het afgelopen jaar is door de gemeente Hillegom intensief ingezet op de
herontwikkeling van het jongerencentrum Solution. Als onderdeel daarvan,
hebben er tussen de gemeente, het Qbusfonds (eigenaar van het pand) en
Stichting Centrum Remina (huurder en beheerder van het pand) diverse
gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van het pand. In gezamenlijk
overleg zijn de partijen tot de conclusie gekomen dat het voor het ontwikkelen
van het pand wenselijk en passend is dat het weer in bezit komt van de
gemeente en het beheer overgedragen wordt aan Welzijnskwartier. Op deze
manier kan de gemeente directer sturen op de centrale positie van het pand in
het jeugd- en jongerenbeleid en kan er worden gewerkt aan het ontwikkelen van
een multifunctioneel centrum waar er ruimte is voor verbinding met diverse
doelgroepen en jongeren zich thuis voelen. Daarom wordt nu voorgesteld om
het pand terug te kopen van het Qbusfonds en de raad te vragen om krediet
beschikbaar te stellen voor het onderhoud, ontwikkeling en verduurzaming van
het pand.
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Z-19-071194 - 169942
Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hillegom
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Kwaliteit en Ontwikkeling
kennis te nemen van het uittreksel Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hillegom.
Jaarlijks wordt de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) getoetst via
een zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie wordt uitgevoerd door een
bestandscontrole en een inhoudelijke controle op persoonslijsten, een telling van
het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen
van vragenlijsten. Met ingang van 2017 is er naast de vragenlijst die specifiek is
gericht op de BRP ook de zogenaamde ENSIA-vragenlijst. Deze vragenlijst toetst
de algemene stand van zaken rond de informatieveiligheid. Over de resultaten
van de ENSIA-vragenlijst zult u nog afzonderlijk worden geïnformeerd vanuit het
team Informatiebeleid en -beheer. De beantwoording van de BRP-vragenlijst
geeft inzicht waar de verbeterpunten liggen in de diverse processen. Voor deze
verbeterpunten is een plan van aanpak opgesteld, dat de komende maanden
binnen het team Burgerzaken zal worden uitgewerkt.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-039845 - 174468
4e kwartaalrapportage Veilig Thuis 2018
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM JOSVC
Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de
gemeenteraad.

Vanaf 1 januari 2019 werken alle Veilig Thuis organisaties in Nederland volgens
eenzelfde proces en dezelfde terminologie. Deze werkwijze is vastgelegd in het
nieuwe definitieve handelingsprotocol Veilig Thuis en is landelijk gepresenteerd.
Ook de medewerkers van Veilig Thuis Holland Midden werken vanaf 1 januari
2019 volgens dit protocol.
Meldingen en adviezen
Sinds het derde kwartaal 2018 is een stijgende lijn te zien van het aantal
meldingen en adviezen. Dit kwartaal zijn 950 adviezen gevraagd bij Veilig Thuis,
ten opzichte van Q3 in 2018 is dat een stijging van 131 adviezen. Dit kwartaal is
een lichte daling van het aantal meldingen, namelijk 1374 ten opzichte van 1394
het kwartaal hiervoor. Ter vergelijking; dit kwartaal zijn 253 meldingen meer
gedaan ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017. De meeste meldingen zijn
afkomstig van de politie. Het is Veilig Thuis in het 4e kwartaal niet gelukt om
alle meldingen binnen 5 werkdagen af te handelen, er is wel een verbetering te
zien ten op zichtte van het 3e kwartaal. Opgemerkt moet worden dat in alle
gevallen op de dag van binnenkomst van een melding beoordeeld wordt of er
sprake is van spoed of crisis, voor de inwoners heeft het dan ook geen
gevolgen.
Onderzoek
Een onderzoek is gestart in opdracht van de gemeenten uit Hollands Midden om
antwoorden te krijgen op de onderstaande vragen;
1. Is het ‘Plan van aanpak, naar een toekomstbestendig Veilig Thuis Hollands
Midden’ afgerond op alle onderdelen, heeft het geleid tot de beoogde resultaten
en is daarmee Veilig Thuis Hollands Midden gereed voor/voorbereid op de
invoering van de nieuwe taken per 2019?
2. Hoe kan Veilig Thuis en de aansluiting tussen Veilig Thuis en het voorveld het
meest efficiënt en effectief georganiseerd worden en wat betekent dit voor de
huidige organisatie van Veilig Thuis en het voorveld en wat zijn de financiële
gevolgen hiervan?
Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek.

Besluit

Zaak / doc nr

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

Z-19-073772 - 176984

Onderwerp

Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 februari 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 februari 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073772 - 177835
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk:
- Gemeentelijke onderscheiding “Hillegomse Hangkous” uitgereikt.
- Kennismakingsgesprek met de burgemeester van Noordwijk gevoerd.
- Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden bijgewoond.
Dhr. Van Rijn:
- Deelgenomen aan de jury voor de Jonge Ondernemersprijs
Mevr. Hoekstra:
- Presentatie over Energieakkoord Holland Rijnland gegeven aan de
gemeenteraad van Leiden.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073772 - 178956
Raad & Commissie

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Wethouder Van Rijn organiseert samen met gemeente Lisse een
avond over re-integratiebeleid. Daarmee is actie afgedaan. Wethouder
Van Rijn neemt contact op met griffie.
Wethouder Van Trigt stuurt een tussenbericht aan de raad over het
punt gezondheidsaspecten van de bollenteelt.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

