
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 8 maart 2022 

 
 

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-22-235893 - 514592 

Onderwerp Gebruiks- en beheerovereenkomst voor IKC Vossepark 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gebruiks- en beheerovereenkomst voor IKC Vossepark vast te stellen. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder mw. drs. 
K. Hoekstra voor het ondertekenen van de gebruiks- en beheerovereenkomst 
voor IKC Vossepark. 
  

Samenvatting Voor het gebruik en beheer van het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) 
Vossepark aan de Weerlaan te Hillegom zijn in samenwerking met Sophia 
Scholen afspraken gemaakt en uitgewerkt in een gebruiks- en 
beheerovereenkomst. In de overeenkomst worden eigendom, ruimtetoedeling, 
verhuur en gebruik van ruimten en verantwoordelijkheden vastgelegd. 
Daarnaast wordt de vergoeding voor de kapitaalslasten van de ruimten voor de 
kinderopvang aan de gemeente Hillegom vastgelegd. Het schoolplein wordt 
buiten gebruikstijden van Sophia Scholen en de kinderopvang tussen 7:00 uur 
tot uiterlijk 21:00 uur openbaar toegankelijk. Het college heeft de gebruiks- en 
beheerovereenkomst voor IKC Vossepark vastgesteld. Wethouder mw. drs. K. 
Hoekstra is door de burgemeester volmacht verleend tot het ondertekenen van 
de gebruiks- en beheerovereenkomst voor IKC Vossepark. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-237360 - 518557 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Hillegom van 1 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 1 maart 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-237134 - 516699 

Onderwerp Doorbraakaanpak 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief 'Doorbraakaanpak' met bijlage vast te stellen. 

Samenvatting Er is in de periode vanaf juli 2021 sprake geweest van verscherpt toezicht door 
de Inspectie en interbestuurlijk toezicht door VWS op 4 samenwerkende regio’s 
Jeugd, waaronder de regio Zuid-West 4: Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Midden 



Holland en Holland Rijnland. Per half februari 2022 is dit toezicht gestopt voor de 
regio ZW 4; dit gelet op de goede resultaten die er met de doorbraakaanpak 
behaald zijn. De andere 3 samenwerkende regio’s hebben nog wel te maken met 
een toezichtregime. Het vervolg-inspectierapport over de doorbraakaanpak in 
ZW 4 wordt naar verwachting op 28 februari 2022 gepubliceerd op www.igj.nl.  
Ook al worden het interbestuurlijk en verscherpt toezicht beëindigd, dat neemt 
niet weg dat we onverminderd door zullen gaan met de uitvoering van het plan 
van aanpak in ZW 4 om het aantal kinderen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel dat wacht op passende hulp te verminderen. De 
gezamenlijke aanpak van gemeentes, GI’s en zorgaanbieders werkt en daar 
gaan we mee door. Deze beslissing is reeds genomen en is openbaar. Aangezien 
het College een informatieplicht heeft aan de Raad, heeft het College besloten 
een raadsbrief 'Doorbraakaanpak' te verzenden. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


