LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN HILLEGOM

Status

19 maart 2019

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-18-065591 - 156074
Mandaatbesluit gesloten jeugdhulp JGT
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Aan de directeur van de Coöperatie Jeugd- en gezinsteams mandaat
te verlenen om te bepalen of een voorziening op het gebied van
jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig
is, als in artikel 6.1.2 lid 5 van de Jeugdwet.
2. Aan de directeur van de Coöperatie Jeugd- en gezinsteams mandaat
te verlenen voor het indienen van verzoeken gericht op het verkrijgen
van een machtiging van de kinderrechter voor plaatsing in een
accommodatie voor gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.8 van
de Jeugdwet.
3. Toestemming verlenen van ondermandaat aan de directeur van de
Coöperatie Jeugd- en gezinsteams .

Samenvatting

Jeugdigen kunnen indien nodig, in het 'vrijwillige' kader opgenomen worden in
een instelling voor gesloten jeugdhulp. Gesloten jeugdhulp is met de nodige
juridische waarborgen omkleed. Jeugdigen waar geen
kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken, en waar een gesloten plaatsing
voor wordt overwogen, vallen onder de bevoegdheid van het college. Op grond
van artikel 6.1.2. lid 5 is het college bevoegd om een besluit te nemen of een
voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf nodig is. Op grond van
artikel 6.1.8. lid 1 is het college bevoegd, ten aanzien van een jeugdige (die
woonachting is in de gemeente van het college), een verzoek bij de
kinderrechter in te dienen dat gericht is op het verkrijgen van een machtiging,
spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging tot plaatsing in een
instelling voor gesloten jeugdhulp. Met dit voorstel wordt mandaat verleend aan
de directeur coöperatie JGT en toestemming voor ondermandaat.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

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

Z-19-076193 - 183745
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 maart 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 maart 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-076193 - 183775
Uitnodigingen en afgelegde bezoeken

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Dhr. Van Erk:
- Overleg van de Economic Board Duin & Bollenstreek bijgewoond
- Vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland bijgewoond
- Opening van chocolaterie Pierre bijgewoond
- Bijeenkomst bij de AIVD bijgewoond
- Wedstrijd van de jeugdbrandweer bijgewoond en de prijsuitreiking gedaan
Dhr. De Jong:
- Opening van chocolaterie Pierre bijgewoond
- Bestuurlijk overleg gevoerd met woonstichting Stek
Dhr. Van Trigt:
- Vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland bijgewoond
- Diner met (jong)volwassenen met een beperking bijgewoond
- NLDoet: Schoongemaakt bij de muziekschool
- NLDoet: Onderhoud gepleegd aan speeltuin Kindervreugd
Mevr. Hoekstra:
- Masterclass Afval en grondstoffen bijgewoond
- Boom gepland in het kader van Boomfeestdag
- Werkbezoek aan afvalscheidingsbedrijven gebracht
- Opening van chocolaterie Pierre bijgewoond
- NLDoet: speeltuin De Kapertjes helpen klaarmaken voor het seizoen
Dhr. Van Rijn:
- Masterclass Afval en grondstoffen bijgewoond
- Boom gepland in het kader van Boomfeestdag
- Werkbezoek aan afvalscheidingsbedrijven gebracht
- Opening van chocolaterie Pierre bijgewoond
- NLDoet: Geholpen bij renovatie aan scoutinggebouw van Tjarda
- Bezoek gebracht aan bedrijf JUB Holland

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

