
Besluitenlijst raadsvergadering 14 oktober 2021

1 Vaststellen verslagen

De raad heeft besloten de verslagen ongewijzigd vast te stellen.

2 Ingekomen stukken

De raad heeft besloten de ingekomen stukken volgens voorstel af te handelen.
3 Benoeming burgerlid

De raad heeft besloten mevrouw S.E. Huizing te benoemen als burgerlid.
4 Burgerinitiatief CO2 prestatieladder

De raad heeft besloten: 
1. Het advies van HLTsamen over te nemen, namelijk te gaan voor een gefaseerde aanpak 

om aan te gaan sluiten bij de CO2-prestatieladder en daarmee een positief vervolg te 
geven aan het burgerinitiatief;

2. Het college van B&W te verzoeken: 
a. dit besluit over het burgerinitiatief door te geven aan het bestuur van de 

werkorganisatie HLTsamen
b. om de kosten voor de uitvoering mee te nemen in de eerste bestuursrapportage onder 

de voorwaarde dat de gemeenteraden van Teylingen en Lisse een overeenkomstig 
positief besluit nemen over het burgerinitiatief.

5 Transitievisie Warmte 1.0
De raad heeft besloten:
De Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen, met dien verstande dat:
a. op pagina 22 in de laatste alinea de volgende passage vervalt “en tot het juiste minimale 

niveau isolatiemaatregelen te treffen. Wat het minimale isolatieniveau is, hangt af van de 
warmteoplossing.” 

b. op pagina 43 in de eerste alinea de volgende passage vervalt “Het hangt af van de 
temperatuur van de warmtebron (en daarmee ook het warmtenet) tot hoever er geïsoleerd 
moet worden. Zeker bij bronnen op lage temperatuur, zoals Warmte Koude Opslag met 
warmte uit de Ringvaart, zullen gebouwen die aangesloten zijn op het warmtenet goed 
geïsoleerd moeten zijn.”

6 Vereveningsfonds sociale woningbouw Hillegom
De raad heeft besloten: 
1. De Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Hillegom gewijzigd vast te stellen 

door: Aan artikel 3, lid 13. Reikwijdte en toepassing, de volgende zin toe te voegen:
“Het College informeert de gemeenteraad hiervan zo spoedig mogelijk middels een 
raadsbrief.”;

2. De bestemmingsreserve vereveningfonds sociale woningbouw in te stellen;
3. De Verordening Fonds voorzieningen Sociale Woningbouw 2006 in te trekken.

7 Vaststellen beleidsvisie laadinfrastructuur Hillegom
De raad heeft besloten
1. De Beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Hillegom vast te stellen;
2. Het eindverslag procedure zienswijze Beleidsvisie Laadinfrastructuur Hillegom vast te 

stellen.
8 Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland

De raad heeft besloten:
1. Toestemming te verlenen voor het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling 

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland op grond van Wgr art. 1 lid 2;
2. De financiële consequenties van de gewijzigde governance jeugdhulp en versterking van 

de organisatie vast te stellen waarbij: 
- de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met structureel € 

2.540.000,- en 
- voor de nieuwe governance een structurele bijdrage van € 2.830.000,- wordt gevraagd 

aan de gezamenlijke gemeenten. 
Dit betekent een structurele extra bijdrage van € 15.138,-. voor de gemeente Hillegom. 

3. Een incidentele bijdrage voor implementatie en doorontwikkeling vast te stellen van 
€ 130.000,-  in 2021 en € 100.000 voor 2022. Voor Hillegom is dit een bedrag van 



€ 6.786,- voor 2021 en een bedrag van € 5.220,- voor 2022. 
9 Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg per 2023

De raad heeft besloten:
€ 688.885,- op te nemen in de programmabegroting van 2023 en conform de beleidskaders en 
afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte aan Beschermd Wonen of 
Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg en de daarop volgende jaren de 
beschikbare middelen op te nemen in programmabegroting tot 2032 (niveau 2032 € 
1.235.047,-):
- Middelen voor bestaande cliënten Beschermd Wonen die hiervoor vanaf 2023 volgens door 

de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen 
(vanuit historisch verdeelmodel, niveau 2023 € 493.185,-/niveau 2032 € 0,-)

- Middelen voor nieuwe cliënten Beschermd Wonen die de gemeente rechtstreeks vanuit het 
Rijk ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmodel, niveau 2023 € 130.888,-/ niveau 2032 
€ 1.170.235,-);

- Middelen voor Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg die hiervoor 
vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente 
Leiden worden overgedragen (niveau 2023 – 2032 jaarlijks € 64.812,-).

10 Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021
De raad heeft besloten:
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 

begrotingswijziging van de geactualiseerde begroting HLTsamen 2021;
2. De hogere bijdrage ad € 87.000 aan HLTsamen 2021 in de eerstvolgende 

Bestuursrapportage 2021 van Hillegom te verwerken.
11 Motie vreemd aan de agenda ‘borstonderzoek’

De raad heeft besloten:
- Dringt er bij de demissionaire staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan 

dat zij haar maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejaren 
termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast;  

- Deze motie bij gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer bekend te 
maken.


