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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-22-280660 - 594787 

Onderwerp Agenderingsvoorstel 'Projectenpresentatie Najaar 2022' 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het agenderingsvoorstel 'Projectenpresentatie Najaar 2022' voor de 
raadscommissie van 30 november 2022 vast te stellen. 

Samenvatting In de raadscommissie van 30 november 2022 praat het college de 
raadscommissie bij over de voortgang van de lopende woningbouwprojecten 
binnen de gemeente. 
 
Het college besluit het agenderingsvoorstel 'Projectenpresentatie Najaar 2022' 
vast te stellen voor de raadscommissie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276870 - 593612 

Onderwerp Noodfonds energiearmoede Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
1) Bijgevoegd voorstel over een "Noodfonds voor aanpak van de energie 
armoede voor maatschappelijke non-profit organisaties en kunst- en 
cultuurverenigingen en sportverenigingen in Hillegom 2022/2023" aan de raad 
voor te leggen, waarin de raad wordt voorgesteld om: 
- in te stemmen met het starten van een noodfonds voor de gemeente Hillegom 
voor de aanpak van de energie armoede, gericht op de maatschappelijke non-
profit organisaties en kunst- en cultuurverenigingen en sportverenigingen in 
Hillegom, voor de periode tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023, waarbij het fonds 
per 1 januari 2023 van start gaat;  
2) Het college gebruik te laten maken van de bevoegdheid om de 
toetsingscriteria en voorwaarden nog nader in te vullen en deze uiterlijk een 
week voor de raadsvergadering van 15 december 2022 ter kennisgeving voor te 
leggen aan de raad; 
3) Voor het fonds eenmalig een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen in 
de begroting van 2023 en de lasten te dekken door een onttrekking uit de 
algemene reserve; 
4) De bijgevoegde begrotingswijziging R06 vast te stellen 
   
  

Samenvatting De stijgende energiekosten, boodschappen die duurder worden en de inflatie 
raken iedereen. De gemeente Hillegom voelt de noodzaak om diverse 
doelgroepen te informeren over de mogelijkheden voor hulp vanuit de gemeente 
en de rijksoverheid om hen te faciliteren wanneer er noodsituaties (dreigen te) 
ontstaan. Bij de gemeente zijn signalen ontvangen van verschillende 
maatschappelijke non-profitorganisaties en verenigingen die nu of op korte 
termijn in de problemen lijken te komen door stijgende energienota's. De 
gemeente Hillegom wil deze partijen steunen door middel van een voorschot op 
de energienota. 
 
Om snel te kunnen handelen wordt per 1 januari 2023 een noodfonds ingericht 



voor de maatschappelijke non-profit organisaties en verenigingen in Hillegom. 
Omdat organisaties nu al in de problemen komen wordt de steun verleend over 
de periode 1 juli 2022 tot aan 1 juli 2023. Op deze wijze worden de gestegen 
energieprijzen van de winter 2022/2023 gedekt. Voor de winter van 2023/2024 
kan t.z.t. eventueel een volgend noodfonds worden ingesteld.  
 
Het college heeft besloten om bijgevoegd voorstel over een Noodfonds voor 
aanpak van de energie armoede voor maatschappelijke non-profit organisaties 
en verenigingen in Hillegom 2022/2023 aan de raad voor te leggen. Aan de raad 
wordt hiermee voorgesteld om in te stemmen met het starten van een 
noodfonds voor de gemeente Hillegom voor de aanpak van de energie armoede, 
gericht op de maatschappelijke non-profit organisaties en verenigingen in 
Hillegom, voor de periode tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023, waarbij het fonds 
per 1 januari 2023 van start gaat. Het college maakt gebruik van 
de bevoegdheid om de toetsingscriteria en voorwaarden voor steun nog nader in 
te vullen en deze uiterlijk een week voor de raadsvergadering van 15 december 
2022 ter kennisgeving voor te leggen aan de raad. Het college heeft voorts 
besloten om voor het fonds eenmalig een budget van € 250.000 beschikbaar te 
stellen in de begroting van 2023 en de lasten te dekken door een onttrekking uit 
de algemene reserve.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-281257 - 597154 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 15 november 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 15 november 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280790 - 595049 

Onderwerp raadsbrief ontwikkelingen jeugdbescherming 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de landelijke en regionale ontwikkelingen die het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot jeugdbescherming en 
de maatregelen die zijn genomen in de regio Holland Rijnland. 
2. De raadsbrief jeugdbescherming vast te stellen. 
  

Samenvatting In juli 2021 hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie 
Jeugd en Veiligheid en het Rijk verscherpt toezicht en respectievelijk 
Interbestuurlijk Toezicht ingesteld naar aanleiding van de lange wachttijden voor 
passende jeugdhulp van kinderen met een beschermingsmaatregel.  
Om hiervoor tot oplossingen te komen, is de “doorbraakaanpak” gestart. De 
regio Holland Rijnland heeft verschillende maatregelen genomen om 
jeugdbeschermingsorganisaties te ondersteunen en de ingezette 
doorbraakaanpak te verduurzamen. Het toezicht vanuit de inspecties en het Rijk 
is per februari 2022 gestopt. 
 
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de landelijke 
ontwikkelingen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot 
jeugdbescherming en de maatregelen die zijn genomen in de regio Holland 
Rijnland. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


