BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

14 april 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. F.Q.A. van
Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw,
secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-123652 - 295555
Ondersteuning Maatschappelijke Organisaties
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Bestuur en Management Ondersteuning
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
gevraagd om:
1. Toestemming te geven aan het college om wanneer noodzakelijk in verband
met de coronacrisis non-profit instellingen (financieel) extra te ondersteunen en
2. Een extra krediet beschikbaar te stellen van 400.000 euro en dit te dekken uit
onze Algemene reserve
Het is iedereen duidelijk dat het coronavirus ons leven stevig raakt. De crisis
raakt de continuïteit en liquiditeit van vele bedrijven en organisaties maar ook
die van maatschappelijke instellingen. Het is nog volstrekt onduidelijk welke
maatschappelijke, economische en sociale impact de coronacrisis tot gevolg
heeft. Met dit voorstel willen we bereiken dat de sociaal-maatschappelijke
infrastructuur in Hillegom zoveel als mogelijk op niveau blijft, zodat de nonprofit organisaties na deze crisis weer hun belangrijke functie in onze
gemeenschap kunnen oppakken.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-116473 - 280737
Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, eerste wijziging
Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om: de verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom
2020, eerste wijziging vast te stellen.

Samenvatting

De raad heeft op 12 december 2019 de verordening maatschappelijke
ondersteuning Hillegom 2020 vastgesteld. Begin 2020 is geconstateerd dat er in
deze verordening vier aanpassingen zijn nagelaten. Om dit te repareren wordt
het college gevraagd de eerste wijziging van de verordening maatschappelijke
ondersteuning Hillegom 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Het gaat dan om de juiste tarieven van de regiotaxi (die inwoners betalen) en de
geïndexeerde vergoedingen voor voorzieningen (die inwoners ontvangen ter
tegemoetkoming) te actualiseren.
Ten derde is ten onrechte opgenomen dat er een bijdrage wordt gevraagd voor
een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget (pgb) ten behoeve
van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt. Deze bijdrage komt te
vervallen.
Als vierde is er een tegemoetkoming opgenomen voor huisvestings- en
voedingskosten tijdens een logeerverblijf bij iemand uit het sociaal netwerk.
Deze tegemoetkoming is al geregeld binnen de Regeling Huishoudelijke Hulp
Toelage 2020 en komt daarom in de verordening te vervallen.
Deze vier aanpassingen zijn in het voorstel 'Verordening maatschappelijke
ondersteuning Hillegom 2020, eerste wijziging', samengevoegd in de artikelen I
tot en met IV. En gaan na besluitvorming in met terugwerkende kracht.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-20-120065 - 294627
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 april 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 april 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-121744 - 293864
Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2019
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de
raad instemt met de (voorlopige) jaarrekening 2019 HLTsamen
volgens bijgevoegde brief.
Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen wordt de
(voorlopige) jaarrekening 2019 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de
raden van de deelnemende gemeenten.
Het bestuur van HLTsamen heeft de voorlopige jaarrekening 2019 vastgesteld
en samen met de ontwerpbegroting 2021 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en
Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van
HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen
neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de jaarrekening
2019 en zendt daarna de vastgestelde jaarrekening aan de raden.
Voorgesteld wordt een zienswijze over de (voorlopige) jaarrekening 2019 uit te
brengen met positieve strekking.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-122313 - 292877
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 HLTsamen
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks
Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van
artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de
ontwerpbegroting indienen. Hillegom neemt deel aan de Gemeenschappelijke
Regeling HLTsamen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid
4 is deze verplichting ook opgenomen.
Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld en heeft
deze begroting samen met de jaarrekening 2019 nu bij de raden van Hillegom,
Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van
HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt
deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en zendt
daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een
zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 uit te brengen met een positieve
strekking.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

