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Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Deelname Village Deal 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-014116 

datum voorstel:    

datum collegevergadering:  27 juni 2017 

datum raadsvergadering:  6 juli 2017 

agendapunt:  0 

portefeuillehouder:   Mevr. A.E. Snuif 

behandelend ambtenaar:  Wenda Tijssen 

e-mailadres:    w.tijssen@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 
1. Deel te nemen  aan de Village Deal, project van de VNG inzake integraal werken 

in het Sociaal Domein. 
2. De kosten van de projectleider (maximaal € 56.000) te dekken uit de reserve 

Sociaal Domein. 

 

 

 

Inleiding 

Het Programma Ontschotting is in mei 2016 gestart, met als doel de klantbehoefte 

centraal te stellen en van daaruit te doen wat nodig is in plaats van dat de regelgeving en 

financieringsthematiek leidend is. Het Programma zit in de fase van borging, tot 1 oktober 

2017. 

De VNG zoekt nu deelnemers aan de Village Deal (zie bijlage). Dit is pas kort geleden 

bekend geworden bij de gemeente Hillegom. Juist omdat er binnen HLT al stappen zijn 

gezet inzake ontschotting komt Hillegom in aanmerking als één van de vijf deelnemende 

gemeenten. 

Het college wil deelnemen aan dit project, omdat deze pilot elementen toevoegt aan de 

huidige stand van zaken inzake ontschotting en de kans biedt om als gemeente Hillegom 

te versnellen in het proces van transformatie. Zo sluit de Village Deal ook goed aan bij de 

wens van de Raad om hulp en ondersteuning dicht bij de inwoners te organiseren. 

 

Bestaand kader en context 

- Ontschottingsprogramma: verdieping, verbreding 

- Transformatieagenda   

 

Beoogd effect 

Via deze pilot informatie ophalen hoe de hulp en dienstverlening aan inwoners beter 

ingericht kan worden.  
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Argumenten 

1.1 De Village Deal biedt de mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het proces 
van ontschotting dat gaande is binnen het Sociaal Domein (bestuurlijk proces, 
begeleiding, ontschot budget). 

 Bestuurders (B&W en raadsleden) worden meegenomen in het gedachtegoed en 

sturing om integraal te werken (bestuurlijk proces) door gezamenlijk een plan van 
aanpak met bijbehorend budget te ontwikkelen. Dit kan worden bekrachtigd door een 
raadsbesluit in oktober of november 2017. 

 De VNG biedt de deelnemende gemeenten begeleiding en de betrokken ‘Villages’ 
trekken samen op en leren van elkaar. Ministeries zijn betrokken bij deze pilot 
waardoor ook landelijke ‘schotten’ in beeld komen en geadresseerd kunnen worden. 

 Het Sociaal Team Hillegom, in samenspraak met het JGT (jeugd en gezinsteam), 

heeft een ontschot budget tot haar beschikking om inwoners vanuit ‘de bedoeling’ te 
ondersteunen, zonder hinder van de aparte ‘kolommen’. 

 De lessen uit de pilot worden gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van de 
werkwijze en de huidige budgetinrichting van het hele Sociale Domein. 

  

1.2 Huidige wet en regelgeving leidt soms niet tot positieve besluitvorming in het belang 

van de inwoner of het in de eigen kracht zetten van de inwoner. 
 De financiële stromen zijn niet integraal beschikbaar, werk wordt dubbel gedaan. 

WMO, Participatiewet en de Jeugdwet sluiten in de uitvoeringspraktijk niet altijd goed 
op elkaar aan. Ook landelijke wet- en regelgeving en verantwoording leidt nu nog tot 
stagnatie en beperkingen.  

  

1.3 Er is een omslag gaande waarbij het voor gemeenten en voor betrokken instellingen 
niet meer gaat om het handelen vanuit de eigen kaders maar breder te kijken vanuit 
het perspectief van de inwoner (‘werken volgens de bedoeling’). 

 De Village Deal biedt de mogelijkheid om verdergaande vormen van integrale 
samenwerking te onderzoeken. Hier vooral gericht op de complexe doelgroep van 
18-/ 18+ en in bredere zin de relatie met de doelgroep van het JGT.  

 
2.1 De reserve Sociaal Domein is beschikbaar voor (eenmalige) bestedingen die 

bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein. 

 

 

Kanttekeningen 

1.1 De Village Deal start voor de zomervakantie. Gemeenteraad en college moeten op 

korte termijn instemmen om aan te sluiten. 

 De gemeenteraad heeft ingestemd met de Transformatieagenda.  

 

2.1 Het huidige ontschottingsbudget, waar de ontschotter over kan beschikken, is tot 

1 oktober 2017 geen geschikte dekking omdat dit bedoeld is om HLT cases vlot te 

trekken. Na 1 oktober kan besloten worden om het restant uit het 

ontschottingsbudget te gebruiken. Het ontschottingsbudget is naar rato van aantal 

inwoners gevuld door de HLT gemeenten. 

 

 
Financiële consequenties 

De kosten van de projectleider bedragen maximaal € 56.000 voor 1,5 dag in de week 

voor 1 jaar (ex BTW).  

De dekking wordt gevonden in de reserve sociaal domein. 

 

Het uiteindelijk benodigde bedrag wordt vastgesteld op basis van het in samenspraak 

tussen B&W en raadsleden op te stellen plan van aanpak. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Om in aanmerking te komen voor de Village Deal moet op korte termijn e.e.a. 

gerealiseerd worden: 
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1. De intentie van de Raad en College om mee te willen werken aan een pilot 

integraal werken met een ontschot budget. 

2. De intentie van Raad en College om deel te nemen aan het bestuurlijke 

programma om te komen tot een plan van aanpak met bijbehorend budget. 

3. Het op korte termijn vrijspelen van een projectleider voor 1 a 1,5 dag in de week.   

4. Beschikbaar stellen van benodigd budget voor de projectleider. 

5. Commitment vanuit het Sociale Team Hillegom om deel te nemen aan de pilot. 

6. Commitment binnen HLT voor deelname Hillegom aan de pilot.  

  

Aan de overige voorwaarden, die vanuit de VNG worden gesteld aan deelname, wordt 

ruimschoots voldaan. Zeker omdat HLT al een en ander in gang heeft gezet in het kader 

van ontschotting en werken met de menselijke maat, volgens de bedoeling van wet- en 

regelgeving. De VNG geeft aan dat Hillegom hiermee een interessante gemeente is. Dit is 

van belang omdat er vijf Villages gaan deelnemen. De VNG heeft aangegeven dat 

Hillegom zeker mee mag doen. 

Na het raadsbesluit om deel te nemen aan de Village Deal wordt een projectleider 

aangesteld. 

 

 

Duurzaamheid 

Doorgaande lijn voor borging Programma Ontschotting 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Niet van toepassing.  

 

Urgentie 

Besluitvorming met spoed omdat de VNG eind juni bekend maakt welke gemeenten 

meedoen. Instemming van College en Raad is voorwaarde voor deelname. Dit hebben wij 

aan de VNG kenbaar gemaakt. 

 

Evaluatie 

Het project wordt opgestart tot november 2017 en loopt tot mei 2018. In juni 2018 volgt 

evaluatie. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

De brochure Village Deal van de VNG 

 
 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 
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Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 27 juni 2017, 

 

gelet op 108 van de Gemeentewet 

 

besluit: 

 

1. Deel te nemen aan de Village Deal, project van de VNG inzake integraal werken in het 

Sociaal Domein. 

2. De kosten van de projectleider (maximaal € 56.000)  te dekken uit de reserve Sociaal 

Domein. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 

 


