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 Maatschappij Mariska Roos Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4149  

B&W-besluit   16-07-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   9 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Visie Sociaal Domein 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. De visie op het Sociaal Domein vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

- regeerakkoord VVD-PvdA ‘bruggen slaan’ 

- strategische visie 3D Holland Rijnland ‘op eigen kracht’ 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Een strategisch kader op basis waarvan het college tactische en operationele 

uitwerkingen voor de verschillende decentralisaties maakt. 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 14 maart 2013 heeft uw raad besloten het college de opdracht te geven een visie 

op het sociaal domein uit te werken om richting te geven aan de transities van een 

aantal rijkstaken: Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg. Daarnaast is lokaal de 

kanteling van de WMO ingezet en wordt per 1 augustus 2014 het Passend Onderwijs 

van kracht. Tengevolge van deze transities zal het hele sociale domein een 

transformatie ondergaan. 

Op basis van de voorliggende visie kan het college hiervoor tactische en operationele 

uitwerkingen maken. De visie gaat vergezeld van een afwegingsmodel als instrument 

om op een weloverwogen en transparante wijze noodzakelijke keuzes te maken. 

Daarom stellen wij u voor deze visie op het sociaal domein vast te stellen. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1  De visie schept duidelijkheid  

In deze tijd van onzekerheden omtrent kabinetsbeleid, financiën en samenwerkingen 

is het zaak zelf een duidelijk doel voor ogen te hebben. In Holland Rijnland is bijv. 

afgesproken dat we regionaal producten voor de decentralisaties ‘voorbakken’ en 

‘lokaal’ afbakken. Lokaal kan ook betekenen in een kleiner samenwerkingsverband, 

bijvoorbeeld binnen de Bollenstreek. Het is zaak een duidelijke visie te hebben op dat 

‘afbakken’. 
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1.2  De visie biedt transparantie over te maken keuze 

Onze partners en onze inwoners moeten duidelijk kunnen zien op basis waarvan wij 

keuzes maken en welke effecten en gevolgen die keuzes hebben. Deze visie, en met 

name het afwegingsmodel als instrument, biedt deze duidelijkheid. Daarnaast is 

beschreven wat onze verwachtingen zijn van onze inwoners maar ook van onze eigen 

organisatie. 

 

1.3  De visie geeft aan waar de verantwoordelijkheden liggen 

De transformatie die volgt op de transitie van wetgeving zal grote gevolgen hebben 

voor onze inwoners, het maatschappelijk middenveld maar ook in onze eigen 

organisatie. Ieder heeft hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. 

 

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

N.v.t. 

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

N.v.t. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

De behoefte aan een visie is dringend. De uitwerking moet zo snel mogelijk starten. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

N.v.t. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Visie sociaal domein 

Informatie bij: mw. M. Roos, m.roos@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 256 
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Nr.     3. Bestuur\4149 

B&W-besluit   16-07-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   9 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Visie Sociaal Domein 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

1. De visie op het sociaal domein vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 september 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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