
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 12 oktober 2021 

 
 

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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-214257 - 476782 

Onderwerp Septembercirculaire voor begroting Hillegom 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgaande raadsbrief inzake Gevolgen september-cirulaire voor de Begroting 
gemeente Hillegom 2022 vast te stellen. 

Samenvatting Dit voorstel is gemaakt om de raadsbrief, die donderdag 7 oktober 2021 reeds is 
gedeeld met de Raad, alsnog formeel te kunnen besluiten.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-214105 - 476487 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 oktober 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 oktober 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-199986 - 476356 

Onderwerp Agenderingsverzoek dialoogsessie Mobiliteitsplan 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het agenderingsverzoek dialoogsessie Mobiliteitsplan Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting In september 2021 heeft de raad de mobiliteitsvisie vastgesteld, waarin de 
richting voor ons mobiliteitsbeleid is bepaald. Om de raad te betrekken bij de 
vertaling van deze visie in een concreet mobiliteitsplan, organiseren we een 
dialoogsessie met een presentatie door het bureau Kragten en gelegenheid 
hierover van gedachten te wisselen. 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Dialoogsessie Mobiliteitsplan 
Hillegom' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-212723 - 474277 

Onderwerp Rapportages jeugd 



Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief Rapportages jeugd vast te stellen. 

Samenvatting Via de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen 
in het gebruik van jeugdhulp. De Jaarrapportage Jeugdhulp 2020 geeft een 
beeld van het regionale jeugdhulpgebruik in Holland Rijnland. Het effect van 
corona is hierin duidelijk merkbaar. Er zijn minder cliënten in zorg dan in 2019. 
Dat komt overeen met het landelijke beeld. Wel is er per cliënt meer ingezet dan 
in 2019. In het algemeen neemt de complexiteit van de jeugdhulp toe. Dat leidt 
ertoe dat het zorglandschap vastloopt. Daarom worden diverse maatregelen 
genomen om dat aan te pakken. 
 
Normaal wordt de Jaarrapportage gelijktijdig met de Monitor Sociaal Domein: 
sturen op jeugdhulp aangeboden. Dat rapport is nu nog niet beschikbaar. Deze 
sturen we nog voor het einde van het jaar apart naar de raad. Er wordt gewerkt 
aan een geautomatiseerd dashboard van de Monitor. Daarmee kan de raad in de 
toekomst eenvoudiger en tijdiger geïnformeerd worden. 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211677 - 473910 

Onderwerp Jaarverslag 2020 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake het jaarverslag 2020 van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen. 

Samenvatting De advisering over redelijke eisen van welstand is op grond van de 
Bouwverordening Hillegom 2018 opgedragen aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. In de Bouwverordening Hillegom 2018 is bepaald dat de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit jaarlijks voor de gemeenteraad een verslag opstelt. Het 
college heeft besloten raadsbrief, waarmee het jaarverslag 2020 van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de raad wordt aangeboden, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-212323 - 473707 

Onderwerp Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts (POHJ) 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Pilot Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts in 
Hillegom' vast te stellen. 

Samenvatting De pilot Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts in Hillegom startte eind 2019 
startte voor de duur van 2 jaar. Onderzoeksbureau Rebel monitorde in 2020 
negen verschillende pilots met een POH Jeugd in Holland Rijnland, waaronder 
die in Hillegom. Eind mei is het eindrapport van dit onderzoek opgeleverd. Het 
college besluit door middel van de raadsbrief de gemeenteraad te informeren 
over het verloop en de opbrengsten van de pilot Praktijkondersteuner Jeugd 
GGZ bij de huisarts (POH Jeugd GGZ), het onderzoeksrapport van Rebel en het 
vervolg.  
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


