
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 1 september 2020 

 
 

Status 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 Z-20-147302 - 341643 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 augustus 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 augustus 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-144527 - 337308 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Co Jansen inzake reconstructie Nieuweweg 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over 
de reconstructie van de Nieuweweg van de fractie Co Jansen (ingediend op 5 
augustus 2020) vast te stellen. 

Samenvatting Door de heer J.J.R. Jansen zijn schriftelijke vragen gesteld over de reconstructie 
van de Nieuweweg. Het college beantwoordt deze vragen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-118086 - 283557 

Onderwerp "Ontwikkeling algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners uit de 
maatschappelijke zorg" 

Portefeuillehouder Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. akkoord te gaan met het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en 
Bollenstreek voor kwetsbare inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" en het 
gereserveerde bedrag van € 50.000 uit het Investeringsfonds hieraan te 
verbinden. 
2. akkoord te gaan met het gebruik van de subsidietender. 
3. mandaat te verlenen aan de domeinmanagers Maatschappelijke Ontwikkeling 
en Bedrijfsvoering om namens de colleges alle besluiten te nemen die nodig zijn 
om het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en Bollenstreek voor 
kwetsbare inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" uit te voeren. 
 
 
 
  
  

Samenvatting Als gevolg van de ontwikkeling naar een inclusieve samenleving hebben alle 
gemeenten met ingang van 1 januari 2022 de taak om kwetsbare inwoners uit 
de Maatschappelijke Zorg te ondersteunen. 



Preventieve algemene voorzieningen met programma's voor kwetsbare inwoners 
uit de Maatschappelijke Zorg kunnen hierbij helpen. De verschuiving van 
maatwerk- naar algemene voorzieningen worden in dit plan meegenomen. 
Vanuit het Investeringsfonds voor de Maatschappelijke Zorg is een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 250.000 voor de Duin- en Bollenstreek om algemene 
voorzieningen voor deze kwetsbare inwoners te ontwikkelen. Het gaat daarbij 
om € 50.000 per gemeente. 
Het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en Bollenstreek voor kwetsbare 
inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" omvat een voorstel over de wijze 
waarop de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek deze algemene voorzieningen 
willen ontwikkelen. Hiervoor hebben zij deskundigheid, kennis en ervaring nodig 
van externe partners uit het maatschappelijk middenveld. De gemeenten vragen 
hen om met behulp van een subsidietender projectvoorstellen in te dienen. 
Wij vragen het college akkoord te gaan met dit plan, de subsidietender en met 
de besteding van het gereserveerde bedrag van € 50.000. Daarnaast vragen we 
het college de domeinmanagers Maatschappelijke Ontwikkeling en 
Bedrijfsvoering via mandaat toestemming te geven om alle besluiten te mogen 
nemen die voortkomen uit het plan van aanpak. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


