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Zaak / doc nr Z-21-177192 - 426647 

Onderwerp Raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen begrotingen Jeugdhulp 2021, 2022, 
meerjarenbegroting 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen begrotingen Jeugdhulp 2021, 2022, 
meerjarenbegroting vast te stellen. 

Samenvatting In februari 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de prognose Jeugdhulp 
2021. In de afgelopen maanden is door TWO Jeugdhulp Holland gewerkt aan het 
actualiseren en het verbeteren van de prognose, zoals was opgesteld in oktober 
2021. Daarnaast is inmiddels meer bekend over de uitgavenontwikkeling in het 
laatste kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021. Hieruit is naar voren 
gekomen dat de uitgaven in 2021 naar verwachting € 5,7 miljoen hoger liggen 
dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en is vastgesteld in het PHO Maatschappij 
en Jeugd van 16 december 2020. 
Het PHO Maatschappij en Jeugd van 19 mei jl. heeft ingestemd met de 1e 
herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland, de 
Programmabegroting Jeugdhulp 2022 Holland Rijnland en de Meerjarenbegroting 
Jeugdhulp 2023-2026 Holland Rijnland.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177452 - 427196 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen aanrijdtijd ambulancedienst 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de VVD over de 
aanrijdtijden ambulancedienst. 

Samenvatting Uit de beantwoording van de vragen van de VVD, betreffende de aanrijdtijden 
van de ambulance, blijkt dat in 2020 ondanks Covid, een verbetering is 
gerealiseerd vergeleken met voorgaande jaren. De verklaring hiervoor is dat in 
de beginperiode een tijdelijke daling was van het totale ritaanbod. Daarnaast 
was een volledige paraatheid van het personeel mogelijk door het opschorten 
van scholingsactiviteiten en medewerkers minder aanspraak maakten op verlof. 
Voor 2021 hebben we nog geen cijfers. Vermoedelijk zullen de resultaten over 
2021 lager uitvallen vanwege een hoger ziekteverzuim en hoger ritaanbod. Op 
de vraag of we hier als gemeente een verbeterende faciliterende rol kunnen 
spelen is het antwoord ontkennend. We kunnen vanuit de gemeente weinig 
invloed uitoefenen op de inzet van ambulances. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177395 - 427019 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 mei 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 mei 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173096 - 414022 

Onderwerp Aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Duin- en 
Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

. De Aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder J. van 
Rijn voor het ondertekenen van de aanbestedingsstrategie. 
 
 
  

Samenvatting Het college van Hillegom stelt de aanbestedingsstrategie vast voor de inkoop 
van zorg op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 
Beschermd Wonen wordt per 1 januari 2023 gedecentraliseerd naar alle 
gemeenten in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de inrichting en 
uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is nu 
ondergebracht bij 43 centrumgemeenten, waaronder de gemeente Leiden voor 
de regio Holland Rijnland. 
  
De aanbestedingsstrategie beschrijft de doelstellingen en de procedure van de 
inkoop. Deze aanbesteding doen wij in gezamenlijk verband met de vijf 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en 
Katwijk). De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de 
inschrijvingstermijn voor aanbieders start. 
 
De aanbestedingsstrategie is van rechtswege geheim krachtens artikel 2.57 lid 2 
Aanbestedingswet.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175331 - 420776 

Onderwerp Concept-Inrichting Rotonde Weerlaan 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

   

1. In te stemmen met de concept-inrichting van de rotonde op de 
locatie Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan. 

2. Het plan vrij te geven voor inspraak. 

 
  

Samenvatting Het kruispunt Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan wordt in de toekomst 
drukker. Met de komst van het IKC (Integraal Kind Centrum) wordt de kruising 
structureel door meer voetgangers gebruikt. Ook in de donkere maanden van 
het jaar. Uit het onderzoek “verkeersveiligheidsanalyse Weerlaan Vosselaan 
Heemskerklaan” van Movares is gebleken dat een rotonde de meest veilige 
kruispunt oplossing is. Op basis van het rapport is een concept-inrichting voor 
de rotonde gemaakt. Besloten wordt om in te stemmen met de concept-
inrichting van de rotonde op de locatie Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan en 
deze inrichtingstekening voor inspraak vrij te geven.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175311 - 420710 

Onderwerp Kaders en uitgangspunten voor de herinrichting van de Prinses Irenelaan 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 



Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de kaders en uitgangspunten voor de 
herinrichting van de Prinses Irenelaan. 

2. Het plan vrij te geven voor inspraak. 

Samenvatting De huidige Prinses Irenelaan heeft onvoldoende kenmerken van een 30 km-
weg/woonstraat. De weg is onder andere te breed, heeft fietsstroken, een deel 
van de zijstraten zijn met een uitrit-constructie ontsloten en op het wegvak zijn 
zebra-oversteken. Dit resulteert dat de weg vaak niet als een 30 km-weg wordt 
ervaren en dat er harder wordt gereden dan 30 km/h. Met een herinrichting wil 
de gemeente de weg meer in overeenstemming brengen met het geldende 
snelheidsregiem (30 km/h). Het college wordt gevraagd in te stemmen met de 
kaders en uitgangspunten voor de herinrichting en het concept-inrichtingsplan 
vrij te geven voor inspraak. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176724 - 425103 

Onderwerp Plaatsen van een ondergrondse gemeenschappelijke GFT-container bij 
appartementencomplex 'Het Baken'. 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De locatie aan te wijzen voor een gemeenschappelijke ondergrondse GFT-
container, overeenkomstig de tekening, bij het appartementencomplex 'Het 
Baken' in wijk Ringoevers 
2. geen inspraak te verlenen op dit besluit. 

Samenvatting De bewoners van het appartementencomplex 'Het Baken' hebben het verzoek 
geplaats voor een gezamenlijke GFT-container. Deze is ter vervanging van de 
individuele rolcontainers voor GFT. Op deze wijze krijgen de bewoners meer 
ruimte in hun berging. 
 
Het college besluit een locatie aan te wijzen voor deze gemeenschappelijke GFT-
container en besluit geen inspraak te verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


