
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 17 mei 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. 
Hoekstra, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Dhr. M. Dijkshoorn, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-250527 - 541806 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 10 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 10 mei 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240185 - 522090 

Onderwerp Overeenkomst toetreding gemeente Hillegom tot het JOGG werknet 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De overeenkomst 'toetreding gemeente Hillegom tot het JOGG-werknet' aan 
te gaan. 
2. De burgemeester de portefeuillehouder, J. van Rijn, te laten machtigen om de 
samenwerkingsovereenkomst te tekenen. 
3. De raadsbrief vast te stellen.  

Samenvatting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een initiatief van het Convenant Gezond 
Gewicht, een samenwerkingsverband van 27 landelijke organisaties. Het 
landelijke JOGG-bureau ondersteunt gemeenten bij deze duurzame en 
structurele aanpak om jongeren gezonder te laten opgroeien. De ondersteuning 
komt tot stand door het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met 
stichting JOGG. 
 
In het programma 'Healthy Hillegom' zijn de JOGG-uitgangspunten al 
opgenomen. Het aansluiten bij het landelijke JOGG-werknet vormt in deze dan 
ook de  bekrachtiging naar elkaar toe, dat de gemeente Hillegom en het 
landelijke initiatief JOGG dezelfde ambities nastreven. Om die reden heeft het 
college besloten om de overeenkomst 'toetreding gemeente Hillegom tot het 
JOGG-werknet' aan te gaan voor de komende periode van 1 juli 2022 tot en met 
30 juni 2025. 
Het college is bevoegd een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De 
burgemeester is bevoegd (artikel 171 lid 2 Gemeentewet) de portefeuillehouder 
te machtigen de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Het besluit 
wordt ter informatie aan de gemeenteraad van Hillegom verzonden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240602 - 529884 

Onderwerp Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 1. De bijgevoegde raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp vast 



burgemeester en wethouders 
besluit 

te stellen. 

Samenvatting De Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp geeft een beeld van het lokale 
jeugdhulpgebruik over de periode 2019 t/m eerste kwartaal 2022. Dit zijn 
enkele punten die opvallen: 
- Het aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp vanuit huisartsen is in de tweede 
helft van 2021 gedaald. Dat is positief en wordt, met de inzet van de 
praktijkondersteuners bij de huisartsen, ook beoogd. Het idee is dat de 
praktijkondersteuner in toenemende mate zelf afdoende hulp biedt of 
terugverwijst naar het voorliggende veld, waardoor doorverwijzing naar 
specialistische jeugdhulp niet meer nodig is.  
- Het aantal unieke cliënten dat gebruikt maakt van jeugdhulp daalt de 
afgelopen jaren. Dit leidt niet tot lagere kosten. Vooral de kosten voor verblijf 
zijn in 2021 toegenomen. 
Het college heeft besloten de raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op 
jeugdhulp vast te stellen.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


