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Onderwerp:  

Bestuursopdracht transitie sociaal domein 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  Voor  de transitie van het sociale domein bijgaande bestuursopdracht vast te 

stellen. 

2. Het college de opdracht te geven om een visie op het sociale domein uit te werken. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- regeerakkoord VVD-PvdA ‘bruggen slaan’ 

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

 

Doelstelling is om kaders te stellen voor de transitie van het sociale domein.  

 

Inleiding: 

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

rijkstaken die naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Het gaat om de 

Participatiewet (invoering 2014), de decentralisatie ondersteuning, begeleiding en 

verzorging vanuit de AWBZ (invoering 2014, volledige overheveling 2015) en de 

decentralisatie van de Jeugdzorg (invoering 2015). Daarnaast hebben we lokaal ook 

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

Wet Passend onderwijs.  

 

Door de omvang van de decentralisaties en de noodzaak om zaken anders aan te 

pakken, 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.  

 

Argumenten: 

1.De strategische visie is nodig voor de transitie van het sociale domein.  

De visie is een strategisch kader voor het totale sociale domein. Op basis van deze 

visie maakt het college tactische en operationele uitwerkingen voor de verschillende 

decentralisaties.  
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Financiële dekking: 

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.  

 

Communicatie/Participatie: 

De transitie van het sociale domein doen wij niet alleen. We werken intensief samen 

met andere gemeenten in Holland Rijnland. Ook onze partners en inwoners betrekken 

we bij de uitwerking en implementatie van de verschillende transities.  

 

Urgentie: 

De transitie van het sociale domein en de uitwerking van de decentralisaties is een  

grote opgave. Het college wil daar graag voortvarend mee aan de slag. Zo spoedig  

mogelijke besluitvorming is dan ook zeer wenselijk.  

 

Kanttekeningen: 

geen 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestuursopdracht transitie Sociaal Domein 

Informatie bij: mw. M. Pippel, m.pippel@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 257 
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