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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-281908 - 597363 

Onderwerp Aanvraag pilot herinrichten bureau/ bereikbaarheidsdienst van Voor ieder 1 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de ‘aanvraag pilot herinrichten bureau/ 
bereikbaarheidsdienst’ van Voor ieder 1. 

Samenvatting Op 1 juli 2021 is Voor ieder 1 gestart met het organiseren van de integrale 
toegang tot zorg, ondersteuning en advies ten aanzien van het gemeentelijke 
sociaal domein. De bureaudienst van Voor ieder 1 verzorgt het eerste 
klantcontact. Om de bureaudienst te verbeteren heeft Voor ieder 1 een aanvraag 
voor een pilot ingediend bij de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk. Het college stemt in met de 'aanvraag pilot  herinrichten bureau/ 
bereikbaarheidsdienst' van Voor ieder 1.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-289521 - 615098 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 10 januari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van BenW Hillegom van 10 januari 2023 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-290847 - 613994 

Onderwerp Raadsbrief Update Stand van zaken Schipholdossier - ODWH 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief Update Stand van zaken Schipholdossier vast te 
stellen. 

Samenvatting De Omgevingsdienst geeft periodiek een update over de ontwikkelingen rondom 
Schiphol. Het college verspreidt deze informatie aan de leden van de raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-287694 - 608170 



Onderwerp Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld 
wordt om:  

 De Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, 
derde wijziging vast te stellen en met terugwerkende kracht op 1 
januari 2023 in werking te laten treden; 

Samenvatting Op 1 januari 2023 gaat een nieuw vervoerscontract voor de Regiotaxi (Wmo-
vervoer) in. Daarnaast willen we het mogelijk maken om de jaarlijkse 
waardering mantelzorgers voor meerdere jaren vast te kunnen stellen. Daarvoor 
zijn wijzigingen nodig in de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Hillegom 2020'.  
 
Holland Rijnland voert namens de gemeenten in de regio het contractbeheer 
voor de Regiotaxi uit. In het huidige contract worden de ritlengte en kosten 
berekend op basis van de oude zonesystematiek van het Openbaar Vervoer. De 
kaart hiervoor wordt niet meer wordt geactualiseerd en Valys, het landelijke 
vervoersysteem voor Wmo-reizigers, werkt met kilometers. Mede hierom is 
ervoor gekozen om per 1 januari 2023 over te gaan naar een 
kilometersystematiek. De gemiddelde doorsnede van een zone is 4,5 tot 6,5 
kilometer. Hierdoor betaalden reizigers in het huidige contract in de meeste 
gevallen meer voor een rit dan het aantal verreden kilometers. In de nieuwe 
situatie betalen reizigers (en gemeenten) voor het daadwerkelijke aantal 
verreden kilometers volgens de kortste route over de openbare weg. Dit is een 
eerlijker manier van betaling voor de gereden rit. Voor de meeste reizigers heeft 
deze vorm van berekening een positief effect. Voor een enkeling kan er sprake 
zijn van een beperkt hogere klantbijdrage per rit. Het Dagelijks Bestuur van de 
ISD Bollenstreek heeft op 17 november de nieuwe kilometer tarieven 
vastgesteld. Met de voorgestelde wijziging worden de nieuwe tarieven en de 
omzetting naar een kilometersystematiek opgenomen in de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020. 
 
De jaarlijkse waardering van mantelzorgers moet elk jaar worden vastgesteld 
door het college. Ook als de waardering niet wijzigt. Dit zorgt voor veel 
administratief werk. Het college wil het mogelijk maken om de 
mantelzorgwaardering voor meerdere jaren te kunnen vaststellen. Daarvoor is 
een wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning nodig. 
 
Het college heeft besloten om de wijzigingen van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020 aan de raad voor te leggen. Ook 
heeft het college besloten om aan de raad voor te leggen om de wijzigingen met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Dit wordt 
gedaan omdat het nieuwe vervoerscontract voor de Regiotaxi per 1 januari 2023 
ingaat. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


