
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 31 augustus 2021 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-198681 - 454791 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie schetsontwerp park Rozendaal 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel "presentatie schetsontwerp Park 
Rozendaal" 

Samenvatting Om de gemeenteraad te informeren over de ligging van het Park Rozendaal in 
aansluiting op het Jozefpark, de groenstrook bij de Leembruggenstraat en de 
Saviolocatie wordt besloten om een presentatie te houden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-207239 - 463401 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd. 24 augustus 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst dd. 24 augustus 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198127 - 460979 

Onderwerp Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het oprichten van de Gemeenschappelijke 
Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. 

2. In te stemmen met de tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling en 
de tekst voor het Samenwerkingshandvest. 

3. In te stemmen met financiële consequenties van de gewijzigde 
governance jeugdhulp en versterking van de organisatie waarbij de 
structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met 
structureel € 2.540.000,- en voor de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland 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. 

4. In te stemmen met de incidentele bijdrage voor implementatie en 
doorontwikkeling in 2021 van € 130.000,- en € 100.000,- regionaal 
voor 2022. Voor Hillegom is dit een bedrag van €6.786,- voor 2021 en 
een bedrag van €5.220,- voor 2022. 

5. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt voorgesteld om:  

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 GR 
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 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. 

Samenvatting Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor hun 
jeugdige inwoners. De huidige overeenkomst van de gemeenten en de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland in uitvoering van deze taak loopt 
eind 2021 af. Het is de wens van de regio om de regionale samenwerking van 
een nieuwe inrichting van samenwerking, sturen en toezicht houden 
(governance) te voorzien die bijdraagt aan een effectieve 
uitvoering(sorganisatie) voor de jeugdigen en gezinnen in de regio. Met het 
oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland werken we aan de versteviging van de opdrachtgeverschapsrol 
van gemeenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee aan 
effectievere en efficiëntere sturing op de gewenste transformatieopgave voor 
jeugdhulp. Er is ingestemd met de conceptteksten van de Gemeenschappelijke 
Regeling en het samenwerkingshandvest. Aan de raad wordt toestemming 
gevraagd voor het oprichten van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 
en akkoord voor de kosten die daaruit volgen.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


