
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 16 november 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-21-220309 - 486724 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Hillegom d.d. 9 november 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 november vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-217881 - 482629 

Onderwerp Aanpak versterken en versnellen 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een budget van € 20.184,- beschikbaar te stellen voor de regionale 
aanpak van wachtlijsten in de jeugdhulp en de verduurzaming van de 
doorbraakaanpak, waarvan:  

1. € 17.020,- voor de aanpak wachtlijsten; 
2. € 3.164,- voor de verduurzaming doorbraakaanpak Holland 

Rijnland. 
2. Het gevraagde budget te dekken uit de middelen die Hillegom vanuit 

de septembercirculaire ontvangt vanuit het rijk voor het terugdringen 
van de tekorten in de jeugdhulp.  

3. De bijgevoegde raadsbrief 'Aanpak wachtlijsten jeugdhulp' vast te 
stellen.  

4. In te stemmen met het plan van aanpak 'verduurzaming 
doorbraakaanpak Holland Rijnland'.  

5. Kennis te nemen van de bijgevoegde memo 'Aanpak Wachtlijsten' 
over de aanpak wachtlijsten jeugdhulp. 

Samenvatting Het college heeft besloten om geld beschikbaar te stellen voor het aanpakken 
van de wachttijden in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De maatregelen die 
genomen worden zijn het uitbreiden van het aanbod van plekken in 
gezinshuizen, inzicht krijgen in de wachtlijsten, mogelijk maken van digitaal 
aanbod bij echtscheidingen en verlaging van de werkdruk bij jeugdbeschermers. 
Het college informeert de raad hierover per brief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-216710 - 481532 

Onderwerp Interbestuurlijk toezicht vanaf 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht vanaf 
2022; 

2. De Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 aan 



te gaan; 
3. De raadsbrief vernieuwd generiek interbestuurlijk toezicht vanaf 2022 

vast te stellen. 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2022 wil de provincie het generiek interbestuurlijk 
toezicht anders vormgeven. Daarvoor is een vernieuwde Bestuursovereenkomst 
generiek interbestuurlijk toezicht opgesteld. Het college gaat de nieuwe 
overeenkomst aan. Interbestuurlijk toezicht betekent dat er over meerdere 
bestuurslagen toezicht is, namelijk van rijk naar provincie naar gemeente. Al 
sinds 2012 legt het college verantwoording af aan de provincie over een aantal 
toezichtgebieden. De verantwoordingsinformatie hoeft maar een keer te worden 
verstrekt. De nieuwe overeenkomst zet in op een dynamischer toezicht met een 
IBT-ladder en een dashboard. De nieuwe overeenkomst vloeit voort uit de 
evaluatie in 2020 en de invoering van de Omgevingswet. De toezichtgebieden 
zijn: Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht, Monumentenzorg en archeologie, 
Archief en informatiebeheer en Huisvesting vergunninghouders. De uitvoering 
van de bestuursovereenkomst is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 
generiek interbestuurlijk toezicht 2022 en ligt bij HLTsamen. Het college besluit 
kennis te nemen van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht vanaf 2022, de 
bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 aan te gaan en de 
raad hier middels een raadsbrief over te informeren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


