
Bestuursopdracht transitie Sociaal Domein  

 

Inleiding 

In 2012 is er in Hillegom een projectgroep voor de drie decentralisaties gestart. Door het 

vallen van het kabinet zijn de decentralisaties in een ander daglicht komen te staan. Hierop 

heeft het college besloten om het project on-hold te zetten in afwachting van de koers van 

de rijksoverheid. Inmiddels is het nieuwe regeerakkoord “bruggen slaan” bekend gemaakt. 

Hierin wordt opnieuw richting gegeven aan de decentralisaties. Dit is voor ons reden om de 

projectorganisatie opnieuw in te richten.  

De decentralisaties 

In de komende jaren komen drie majeure operaties op ons af. Deze operaties zijn 

rijkstaken die naar gemeenten worden gedecentraliseerd.  

- Participatiewet (invoering 2014) 

- Decentralisatie ondersteuning, begeleiding en verzorging vanuit de AWBZ (invoering 

2014, volledige overheveling 2015) 

- Jeugdzorg (invoering 2015) 

Bij alle decentralisaties gaat het om het anders inrichten van de taken die het Rijk of de 

provincie voorheen deed en moeten we komen tot besparingen. Daarbij willen we de 

kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners zoveel mogelijk in stand houden. Met 

andere woorden: Hoe zorgen we dat het goedkoper kan en tegelijkertijd beter, maar dat  in 

ieder geval niemand tussen wal en schip valt.  

Naast de decentralisaties uit het regeerakkoord “bruggen slaan”, hebben we lokaal ook de 

kanteling van de Wmo ingezet en hebben we te maken met de invoering van de Wet 

Passend onderwijs.  

Transitie sociaal domein 

Feitelijk ondergaat het gehele sociale domein een transitie. Om richting te geven aan deze 

transitie is het noodzakelijk om een visie op het totale sociale domein in Hillegom op te 

stellen. Een strategisch kader voor het totaal, met daarbij/daarna tactische en operationele 

uitwerkingen voor de verschillende onderdelen.  

 

Samenwerking in de regio 

Wij werken in de regio Holland Rijnland intensief samen aan de uitwerking van de 

decentralisaties. Uitgangspunt is dat producten worden voorbereid die lokaal direct 



 
 
 
 
 
 
 
 

overgenomen kunnen worden dan wel met beperkte aanpassingen of lokale inkleuringen. 

Het motto van deze samenwerking is dan ook: ‘klaar voor gebruik, thuis alleen nog 

afbakken.’ 

 

Wat is het sociale domein? 

Wij hanteren de volgende definitie van het sociale domein: Het sociale domein is de 

leefwereld waar de Hillegommers zich sociaal, maatschappelijk, educatief, cultureel en 

sportief kunnen ontplooien en waar door het stelsel van organisaties, ondernemers, 

onderwijs en overheid een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van onze inwoners. 

 

Doelen 

Het overall doel van waar wij ons op richten binnen het sociale domein is: 

 

We zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt deel te nemen aan de samenleving. 

  

Dit is een bestaande doelstelling die niet verandert door de transitie van het sociale 

domein. Weliswaar verandert ons overall doel niet, maar de wijze waarop wij het sociale 

domein inrichten, schoeien we in de toekomst op een andere leest. Dit kan ook niet 

anders: de verantwoordelijkheid voor nieuwe taken maakt dat we na moeten denken over 

de wijze waarop we deze taken vormgeven. Niet alleen vanuit een financieel oogpunt (we 

krijgen te maken met efficiencykortingen), maar zeker ook vanuit de overtuiging dat wij nu 

de kans hebben om zaken op een andere manier goed te regelen, misschien zelfs beter 

dan dat tot nu toe het geval was.  

 

Wie Wat 

De gemeenteraad Een samenhangende visie op de transitie van het sociale 

domein. De volgende doelen zijn hierbij kaderstellend: 

 normalisering van het leven met al zijn ups en 

downs 

 bestendige oplossingen (bestendig als in ‘vol te 

houden’ voor inwoner en organisaties) 

 meer eigen verantwoordelijkheid burger 

 meer verwachten van de burger (inzet eigen 



 
 
 
 
 
 
 
 

kracht en netwerk)  

 lagere kosten 

 meer balans in inspanningen, kosten en 

opbrengsten = effectievere en efficiëntere hulp 

 toename maatschappelijke participatie 

 

Het college De inspanningen voor de transitie van het sociale 

domein toetsen aan de volgende uitgangspunten: 

 burger centraal 

 oplossingen in het leefgebied van de burger 

 herbestemming middelen, zelfs investeringen 

doen, op langere termijn leidend naar minder 

kosten 

 inzet eigen kracht en netwerk van mensen, waar 

nodig lichte en gerichte ondersteuning 

professional 

 transformatie, anders werken en denken, slimme 

verbindingen maken.  

 wat is nodig ipv waar heeft men recht op 

 minimale of geen indicatie, ‘arrangementen’ 

genoemd 

 meer maatregelen in één gezin, afgestemd op 

elkaar 

 preventie voorkomt zwaardere hulp 

 geld volgt mens (persoonsvolgend budget) 

 normaliseren van het hebben van vragen en 

problemen  

 gebaseerd op bestuurlijk solidariteitsprincipe, 

samenwerking noodzakelijk. 

 Regionaal wat kan, lokaal wat moet 

 

 

Resultaat op hoofdlijnen 

Het resultaat van het project “transitie sociaal domein” is een strategische visie die als 

toetsingskader dient voor de decentralisaties en de kanteling van de Wmo. Dit betekent dat 

alle projecten die we uitvoeren moeten worden getoetst aan de visie. Dit garandeert dat we 



 
 
 
 
 
 
 
 

gecoördineerd werken aan het bereiken van ons overall doel: mensen de kans geven deel 

te nemen aan de samenleving.  

 

Middelen 

We hebben op dit moment een beperkt zicht op de beschikbare middelen voor 

implementatie en uitvoering van de verschillende transities. Het uitgangspunt is dat we de 

transitie uitvoeren met de middelen die we daarvoor van het rijk ontvangen.  

 


