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Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-17-015022 - 75032 

Onderwerp 4e kwartaalrapportage Veilig Thuis 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde raadsmemo over de 4e 
kwartaalrapportage 2017 Veilig Thuis Hollands Midden. 

Samenvatting Met deze kwartaalrapportage wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de 
wettelijke taken van Veilig Thuis Hollands Midden en het Plan van aanpak “naar 
een toekomstbestendig Veilig Thuis HM”. 
  
Deze rapportage betreft het vierde kwartaal van 2017. Gezien de positieve 
herbeoordeling van de inspectie in oktober 2017 is deze kwartaalrapportage 
minder uitgebreid en richt zich met name op de veranderingen ten opzichte van 
de vorige kwartalen.  
  
Uitvoering van de wettelijke taken 
In het aantal adviezen en meldingen was vorig kwartaal van 2017 voor het eerst 
een daling zichtbaar maar in het vierde kwartaal is er weer een forse stijging 
van zowel het aantal adviezen als van het aantal meldingen. Niet eerder is het 
aantal meldingen en adviezen zo hoog geweest als in dit kwartaal. De stijging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal 
politiemeldingen. Waarschijnlijk is de stijging bij de politie te verklaren doordat 
sinds 3 oktober 2017 de politie werkt met de “Veilig Thuis melding”. De politie 
geeft sindsdien met één formulier zorgen over betrokkenen bij alle vormen van 
huislijke geweld, kindermishandeling en overige zorgen over kinderen aan Veilig 
Thuis door. Dit leidt tot meer focus op de signalering en aandacht voor 
meldingen van huiselijk geweld bij volwassenen. 
  
Uitvoering van het plan van aanpak ‘een toekomst bestendig Veilig Thuis”  
Een zorgpunt uit het derde kwartaal waren de invulling van de vacatures, deze 
zijn nu ingevuld. In het vierde kwartaal zijn de aangescherpte afspraken tussen 
Veilig Thuis en de lokale teams vastgesteld. In januari 2018 is gestart met 
implementatie. Ook is afgesproken dat gedurende 1 jaar ervaring op te doen 
met de Multi Disciplinaire Aanpak met specialistische hulp vanuit verschillende 
sectoren (MDA ++). Deze aanpak is nodig om ernstige vormen van geweld 
duurzaam te stoppen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035105 - 75679 

Onderwerp Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017 

Portefeuillehouder Dhr. J.G. van Buuren, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017 voor 
kennisgeving aan te nemen.  

Samenvatting Het bestuur HLTsamen heeft op 21 december 2017 de Bijdrageverordening 
Werkorganisatie HLTsamen vastgesteld. In deze verordening zijn de 
uitgangspunten opgenomen voor de grondslag en wijze van berekening van de 
door de gemeenten per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan 
HLTsamen.  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 76416 

Onderwerp Advies regiodag 14 februari 2018 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande 4 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 14 februari 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer) 
 2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer) 
 3. PHO Bestuur & Middelen 
 4. PHO+ Energie 

Samenvatting Op 14 februari 2018 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in 
Noordwijk. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en 
standpunten, die in bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van de 
onderstaande portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer) 
2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer) 
3.PHO Bestuur & Middelen 
4.PHO+ Energie 
 
 Er zijn geen stukken voor een afzonderlijk themadeel PHO Verkeer & Vervoer. 
Een toelichting op dit onderwerp is gegeven in de agenda van het PHO 
Economie:  
•stand van zaken Duinpolderweg (toelichting van wethouder/DB lid Arno van 
Kempen; 
•stand van zaken OV-visie (toelichting Fred van Bij van Transec); 
•stand van zaken input Leidse regio op regionale OV-visie (toelichting wethouder 
Robert Strijk Leiden) 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / 
doc nr Z-18-035431 - 76527 

Onderwe
rp Concern- en domeinplannen 2018 

Portefeui
llehouder  

Afdeling TM Control 

Het 
College 

van 
burgeme
ester en 
wethoud

ers 
besluit 

1. Kennis te nemen van het concernplan en bijbehorende domeinplannen 2018 van de werkorganisatie HLTsamen. 

Samenva
tting Voor het uitvoeren van de begrotingen 2018 van de gemeenten Hillegom, Lisse 

en Teylingen en de begroting 2018 van de werkorganisatie HLTsamen heeft het 
management van de werkorganisatie een concernplan en domeinplannen 
opgesteld en aan het bestuur voorgelegd. Met deze plannen managet het 
bestuur van de werkorganisatie de benodigde capaciteit van de uit te voeren 
werkzaamheden versus de capaciteit van de organisatie en de mogelijke 
knelpunten. Uw college toetst of de prioriteiten in de plannen in 
overeenstemming zijn met de programmabegroting en met de afspraken 
gemaakt in de portefeuillehouders-overleggen. Op de knelpunten op 'Openbare 
Orde, Veiligheid en Handhaving' en 'Beleid en Inrichting' komen wij na nader 
onderzoek terug. Voor taken op Wonen en Verkeer zal naar verwachting een 



formatie-uitbreiding in de kadernota's 2019 worden neergelegd. Voor het 
Domein Maatschappelijke Ontwikkeling is inmiddels in een separaat 
collegevoorstel tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2018 tot en met 2020 
gevraagd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035820 - 77112 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 6 februari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 6 februari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


