
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 6 juli 2021 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Mevr. I. Dirven, loco-secretaris 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-193273 - 445765 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Jeugdzorg 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de op 9 juni 2021 door de VVD ingediende schriftelijke 
vragen over jeugdzorg, jeugdbescherming en wachttijden vast te stellen. 

Samenvatting De VVD heeft op 9 juni 2021 het college schriftelijke vragen gesteld 
over jeugdzorg, jeugdbescherming en wachttijden. 
Besloten wordt om de beantwoording van de op 9 juni 2021 door de VVD 
ingediende vragen over jeugdzorg hierbij vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-197566 - 445708 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-196973 - 444409 

Onderwerp Inspectierapport Jeugdbescherming 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het besluit van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
om de jeugdhulpregio’s Zuid-West, waaronder Holland Rijnland, onder 
verscherpt toezicht te stellen. 
2. De raadsinformatiebrief over het Inspectierapport "Kwetsbare Kinderen 
Onvoldoende Beschermd" vast te stellen en deze op 6 juli 2021 naar de 
gemeenteraad te versturen. 

Samenvatting De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 5 juli 2021 een rapport 
uitgebracht naar aanleiding van de resultaten van de  “Doorbraakaanpak”, de 
aanpak van de lange wachttijden voor passende jeugdhulp van kinderen met 
een beschermingsmaatregel. Voor de vier betrokken jeugdhulpregio’s, 
waaronder Holland Rijnland, is de komende 6 maanden sprake van “verscherpt 
toezicht”. De reden hiervoor is dat de wachtlijst nog niet naar 0 is 
teruggebracht. Het college besluit kennis te nemen van het besluit van de 
inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de jeugdhulpregio's Zuid-West, 
waaronder Holland Rijnland, onder verscherpt toezicht te stellen en de 
gemeenteraad met een raadsbrief hieromtrent te informeren. 
  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-196263 - 443306 

Onderwerp Convenant Implementatie Wet wijziging Woonplaatsbeginsel 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het Convenant implementatie Wet wijziging 
Woonplaatsbeginsel.  
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Jan van 
Rijn voor het ondertekenen van het convenant  

Samenvatting Per 1 januari 2022 is de Wet wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. 
Het woonplaatsbeginsel als onderdeel van de Jeugdwet regelt welke gemeente 
(financieel) verantwoordelijk wordt. Het huidige woonplaatsbeginsel gaat uit van 
de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige voor de bepaling van de 
verantwoordelijke gemeente. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de 
woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de 
zorgvraag. Doel van de wetswijziging is het verminderen van administratieve 
lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en 
het versterken van preventie. Om de implementatie van deze wet soepel te 
laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders 
zo laag mogelijk te houden, heeft de VNG een convenant opgesteld. Het 
convenant ziet toe op deze migratiefase en is daarmee van tijdelijke aard. Het 
convenant hanteren we bij het herbeoordelen en overdragen van jeugdigen op 
basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het college besluit in te stemmen met 
het Convenant implementatie Wet wijziging Woonplaatsbeginsel. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-195991 - 442794 

Onderwerp Integrale verordening sociaal domein 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een integrale omgekeerde verordening sociaal domein op te stellen. 
2. In te stemmen met het plan van aanpak voor het maken van deze 
verordening. 
3. De middelen die hiervoor eenmalig nodig zijn, € 21.000,- op te nemen in 
programmabegroting 2022 ten laste van de algemene reserve.  
  

Samenvatting De gemeente vindt maatwerk en de menselijke maat belangrijk voor goede 
ondersteuning aan inwoners. Daarvoor nemen we verschillende maatregelen. Zo 
werken we bijvoorbeeld aan integraal beleid via een maatschappelijke agenda, 
goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp, de werkwijze 1Gezin/1Plan en de 
integrale toegang Voor ieder 1. Het college neemt nu het besluit om samen met 
de gemeenten van de Bollenstreek een integrale omgekeerde verordening voor 
het sociaal domein te maken. Deze verordening gaat vrijwel alle bestaande 
verordeningen (circa 15) in het sociaal domein vervangen. De verordening 
noemen we omgekeerd, omdat deze uitnodigt eerst te kijken hulpvraag en 
daarna naar wat er kan volgens de regels. De nieuwe verordening beschrijft hoe 
inwoners in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning en welke regels 
daarvoor gelden. De ondersteuning betreft Wmo-hulp, werk, inkomen, schulden, 
participatie en jeugdhulp. De verordening helpt professionals om samen met de 
inwoner te zoeken naar de beste oplossing voor hun vraag. Het college besluit 
daarom een integrale omgekeerde verordening sociaal domein op te stellen en in 
te stemmen met het plan van aanpak voor het maken van deze verordening. 
Hiervoor besluit het college om de middelen die hiervoor eenmalig nodig zijn, € 
21.000,- op te nemen in de programmabegroting 2022 ten last van de algemene 
reserve. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134379 - 438390 

Onderwerp Agenderingvoorstel presentatie Transitievisie Warmte 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 



Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Transitievisie Warmte' vast te stellen. 

Samenvatting Op 14 oktober wordt de Transitievisie Warmte (TVW) voor Hillegom besproken in 
de raad. Op 30 september wordt de TVW besproken in de raadscommissie. Om 
de raad goed te informeren over de TVW en de raad voor te bereiden op het 
besluitvormingsproces, organiseren we een presentatie waarbij ook gelegenheid 
is voor vragen. Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Presentatie 
Transitievisie Warmte' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


