
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 januari 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status 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; Dhr. J.A. van Rijn, 

wethouder; Mevr. C.A. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-066500 - 158297 

Onderwerp  Collegevoorstel Beleidsnota armoede Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  De beleidsnota ‘Armoedebeleid Hillegom 2019-2022' en de daarin vervatte 

besluit  maatregelen ter uitvoering van dit beleid vast te stellen. 

Samenvatting  Armoedebeleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting 
  van burgers. Daarnaast schept armoedebeleid voorwaarden voor een beter 
  toekomstperspectief voor iedereen met betrekking tot: het hebben van 
  voldoende besteedbaar inkomen en volwaardige maatschappelijke participatie. 

  Voor het armoedebeleid zijn de volgende 10 maatregelen geformuleerd: 

   Stimuleren gebruik bestaande regelingen; 
   Uitbreiden kindpakket; 
   Instellen van een sport- en cultuurregeling voor volwassenen; 
   Samenwerking Noodfondsen stimuleren; 
   Vroegsignalering schulden; 
   Verbetering inburgering statushouders; 
   Voorkomen van afhankelijkheid Voedselbank statushouders; 
   Inzetten op laaggeletterdheid; 
   Inzetten op onderwijs en versterking jongeren; 
   Ondersteuning lokale initiatieven; 

   Betrekken maatschappelijke partners en inwoners 

  Bij het uitvoeren van dit beleid worden (het versterken van) zelfredzaamheid, 
  maatwerk en de menselijke maat als uitgangspunten gehanteerd. Dit beleid is 

  geldig voor de periode 2019-2022. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-18-067434 - 161380 

 
 

Onderwerp  Zienswijze Kadernota 2020-2024 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  
de raad een positieve zienswijze uit te laten brengen op de Kadernota 2020- 

burgemeester en wethouders 
 

 

2024 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. 
besluit 

 
   

Samenvatting  Het college van Burgemeester en wethouders van Hillegom heeft kennis 
  genomen van de Kadernota 2020-2014 van de gemeenschappelijke regeling 

  Cocensus en adviseert de gemeenteraad een positieve zienswijze uit te brengen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
     
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-062395 - 161671 



Onderwerp  Evaluatie Right to Challenge 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. Kennis te nemen van de raadsbrief 'Evaluatie Right to Challenge' en deze ter 

burgemeester en wethouders 
 

 

kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Het college heeft toegezegd het 'Right to Challenge', dat is opgenomen in de 
  Wmo-verordening, te evalueren en de gemeenteraad daarover te informeren. De 
  raadsbrief doet verslag van de evaluatie. Right to Challenge is een middel om 
  participatie van inwoners in het kader van de Wmo mogelijk te maken. Right to 
  Challenge heeft binnen de Wmo de juiste plek en vormt een aanvulling op de 
  mogelijkheden van participatie binnen de Omgevingsvisie en het 

  participatiebeleid. 

  Right to Challenge is vanuit de Transformatieagenda ingezet en heeft nog 
  onvoldoende aandacht gekregen. In 2019 willen we Right to Challenge actiever 
  onder de aandacht brengen. Daarnaast ontwikkelen we in de komende periode 

  het thema participatie gefaseerd door. 

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

Zaak / doc nr 

 

Z-19-069444 - 165571 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd 8 januari 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W dd 8 januari 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-066625 - 165743  

Onderwerp  Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. de raad voor te stellen om in te stemmen met de wijziging van de 

burgemeester en wethouders 
 

 

'Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek'. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout 
  samengevoegd tot één gemeente: de nieuwe gemeente Noordwijk. Als gevolg 
  hiervan moet de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (versie 2016) 
  worden gewijzigd. Van deze gelegenheid maken wij gebruik om de 
  Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek op enkele punten te 

  actualiseren.  
 

De aanpassingen betreffen: 
 

- Het verwijderen van de naam Noordwijkerhout, het aanpassen van het aantal 

bestuursleden op 4 in plaats van 5 gemeenten. 
 

- Actualiseren van de regeling op de taken van de ISD: 
 

met betrekking tot diagnose en doorverwijzing naar het Servicepunt 

Werk (SPW) 

met betrekking tot de Jeugdwet 

het toezicht op het archief en de bewaarplaats van de archieven bij de 

Erfgoed Leiden in plaats van de gemeente Teylingen 

 
Het dagelijks- en algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek heeft de 

voorliggende GR ISD 2019 besproken en hebben inhoudelijk geen opmerkingen 

op de GR ISD 2019. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
Zaak / doc nr Z-19-069444 - 166530 

Onderwerp Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders - Nieuwjaarsreceptie Provincie Zuid-Holland bijgewoond 

besluit - Bijeenkomst Comité van Aanbevelingen van het Adamas inloophuis bijgewoond 
 - 80 jarig verjaardagsfeest oud-wethouder Hoekstra bijgewoond 
 - Nieuwjaarsconcert Crescendo bijgewoond 
 - Kennismakingsbijeenkomst burgemeesters HLT, Noordwijk en Katwijk 

 bijgewoond 

 Dhr. De Jong: 

 - Nieuwjaarsbijeenkomst Initiatiefrijk Hillegom bijgewoond 
 

Dhr. Van Trigt:  
- Vergadering Katholieke Bond van Ouderen bijgewoond 

- Huiskamer bij speeltuin Jeugdland geopend 

- 80 jarig verjaardagsfeest oud-wethouder Hoekstra bijgewoond 

- Nieuwjaarsconcert Crescendo bijgewoond 

- Nieuwjaarsbijeenkomst SV Hillegom bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Flower Science Café “Into the box” bijgewoond 

- Nieuwjaarsbijeenkomst Initiatiefrijk Hillegom bijgewoond 

- Nieuwjaarsbijeenkomst SV Hillegom bijgewoond 

 
 
 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


