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Z-10-06593 Beleid & Ontwikkeling René Daalmans en Mariska Roos Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\1692  

B&W-besluit   05-10-2010 

Informatiebijeenkomst  -- 

Voorronde   28-10-2010 

Raad    28-10-2010 (o.v.) 

Agendanummer   -- 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Medegebruik Dienstencentrum Bloemswaard 

 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. Een bedrag van € 20.000,00 structureel beschikbaar te stellen vanaf 2012 voor de 

huisvesting van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Stichting Welzijn Hillegom in 

Dienstencentrum Bloemswaard. 

2. Dit bedrag bij het opstellen van de Kadernota 2012 mee te nemen in de 

meerjarenbegroting. 

 

Bestaand kader/doeBestaand kader/doeBestaand kader/doeBestaand kader/doelstelling: lstelling: lstelling: lstelling:     

Tijdelijke Regeling CJG, Wet op de Jeugdzorg, Zorgvisie 2008 (Woonzorgzone Hillegom) 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

De daadwerkelijke start van de bouw van de eerste fase van woonzorgzone Elsbroek komt 

met rasse schreden naderbij. In die fase is de bouw voorzien van een nieuw zorgcentrum 

Bloemswaard door HOZO. Daarin worden 56 verzorgingsplaatsen, 10 zorgappartementen  

en 20 verpleegeenheden ondergebracht. Stek bouwt er 20 zorggeschikte woningen voor de 

verhuur.  Daarnaast bouwt Stek een dienstencentrum voor het onderbrengen van zorg- en 

welzijnsdiensten. De eerste fase is bouwkundig in één gebouw (“gebouw ABC” genoemd) 

ondergebracht. 

Wij maken sinds 2003 deel uit van de Kerngroep Zorgzone, waarbinnen de plannen voor 

realisatie van de gehele zorgzone worden afgestemd. Wij onderschrijven de Zorgvisie, die  

in 2005 door zorgpartners HOZO, Zorgbalans en Valent is ontwikkeld en in 2008 is 

geactualiseerd. Onderdeel van die Zorgvisie is een goede invulling van het (multifunctioneel) 

dienstencentrum. Daarin moeten zorg- en welzijnsfuncties worden ondergebracht. In de 

eerste versie van de Zorgvisie zijn onder andere Stichting Welzijn Ouderen (nu: Stichting 

Welzijn Hillegom), huisartsen (Huisartsen Onder Een Dak), fysiotherapeuten, apotheek en 

toegang tot het lokaal loket van de gemeente genoemd als potentiële participanten.  
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Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  TTTT    0252 - 537 222 
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Voor de zomer heeft Stek bekend gemaakt dat ze alle zorg- en welzijnsdiensten in gebouw 

ABC wil huisvesten. Tot dat moment was nog de optie in beeld van het huisvesten van de 

(medische) zorgfuncties (Spaarne, huisartsen, apotheek e.d.) in gebouw J. Nu worden alle 

zorg- en welzijnsfuncties dus in gebouw ABC gepland. 

Begin 2009 zijn wij in overleg getreden met GGD, Valent, Stichting Welzijn Ouderen en  

Spant Welzijn en Stek om te bezien hoe huisvesting van de Hillegomse activiteiten, inclusief 

het Centrum voor Jeugd en Gezin, binnen gebouw ABC is onder te brengen. Daarbinnen 

zouden wij ook een laagdrempelige toegang tot ons lokaal loket willen realiseren. Die intentie 

is opgenomen in de Zorgvisie-documenten, deze documenten liggen ter inzage. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:  

1.1 De raad heeft budgetrecht 

   Het budget van €20.000,00 is nieuw, de overige dekking is een verschuiving   

   van budgetten binnen Programma 2. 

1.2 Het college heeft ingestemd met de huur van 619 m2 vloeroppervlak in het   

   Dienstencentrum Elsbroek 

   Op 21 september 2010 heeft het college dit besluit genomen. 

1.3 Er is onvoldoende dekking vanuit de BDU CJG en opbrengst verhuur kantoor  

   Stichting Welzijn v.d. Endelaan 

   De totale huisvestingskosten bedragen € 200.000,00.  Een deel van deze kosten 

 wordt gedekt uit de Brede Doeluitkering CJG, een deel uit de huuropbrengst van het 

 kantoor dat Stichting Welzijn verlaat en een deel vanuit de verlaging van het 

 subsidieplafond stimuleringssubsidies (Welzijnsjaarprogramma).  

2. Het budget is jaarlijks nodig vanaf 2012 (start bouw 2011) 

  De ontwikkelende partijen HOZO, STEK en Zorgbalans hebben op korte termijn 

 behoefte aan zekerheid omdat zij dit jaar nog investeringsbeslissingen moeten 

 nemen om in 2011 te kunnen starten met bouwen. Het Spaarneziekenhuis heeft 

 inmiddels toegezegd definitief ruimte te gaan huren in het Dienstencentrum. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

• Vrijval huisvestingskosten in Maria-oord 

• Aanwending Brede Doeluitkering CJG, deze BDU is ook bedoeld voor andere CJG-

gerelateerde zaken als coördinatie en ICT. 

• Opbrengst verhuur kantoorruimte Van den Endelaan (Stichting Welzijn Hillegom)  

• Verlaging subsidieplafond stimuleringssubsidies  

• Positief resultaat vast te stellen meerjarenbegroting  2012 van € 87.000. Vanaf 

2013 is de begroting overigens nog niet sluitend 

 

N.B: Een overzicht van de bedragen ligt voor u vertrouwelijk ter inzage. 
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Communicatie:Communicatie:Communicatie:Communicatie:    

Zie participatiediagram. We informeren de partners over dit besluit. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het raadsbesluit moet in de raad van november 2010 genomen worden. 

De ontwikkelende partijen HOZO, STEK en Zorgbalans hebben op korte termijn behoefte 

aan zekerheid omdat zij dit jaar nog investeringsbeslissingen moeten nemen om in 2011 

te kunnen starten met bouwen. Het Spaarneziekenhuis heeft inmiddels toegezegd 

definitief ruimte te gaan huren in het Dienstencentrum. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

In deze tijd van bezuinigingen is het vragen van nieuw budget ongewenst. 

Wanneer het besluit om structureel budget beschikbaar te stellen niet of niet tijdig valt, 

loopt de realisatie van de Zorgzone Hillegom gevaar.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Woonzorgzone Hillegom, visie op wonen, zorg en dienstverlening in woonzorgzone Elsbroek-Zuid in Hillegom en 

aanzet tot organisatorische vormgeving dd 28-10-2008 

- Participatiediagram Medegebruik Dienstencentrum Bloemswaard 

Informatie bij: r.daalmans@hillegom.nl of m.roos@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537241 of 537256    


