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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Vrijgeven subsidie voor het project “Hillevoort”  

 

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

− De door Sociale Zaken ter beschikking gestelde ESF subsidie van in totaal € 100.000,- 

beschikbaar te stellen ten gunste van de uitvoering van het project “Hillevoort”  

− Begrotingswijziging nummer .. vast te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

- Nota “De Regisserende gemeente Hillegom” 

- Organisatievisie Hillegom 2.0 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

De gevolgen van de raadskeuze om een regiegemeente te zijn en een aantal taken ‘op 

afstand’ uit te voeren, zijn vastgelegd in de notitie “De regisserende gemeente Hillegom, 

organisatievorm en overhead”. Deze notitie is in de raadscommissie M&B van februari 

2010 besproken. Mede als gevolg van dit besluit is gelijktijdig een organisatie 

ontwikkelingstraject ingezet: Hillegom 2.0. Op 17 december 2010 heeft de raad een 

memo ontvangen, met daarin de laatste stand van zaken met betrekking tot de 

organisatie ontwikkeling.  

 

We willen op een andere manier kijken naar onze eigen werk(wijze) en die van anderen, 

echt nieuwe mogelijkheden ontdekken, oprecht samenwerken en gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat. We hebben gezocht naar een methode om 

het veranderingsproces bij onze medewerkers te stimuleren en te ondersteunen. Hiervoor 

hebben we, in samenwerking met KCLO (Kennis Centrum Lerende Overheid) het concept 

van de virtuele gemeente ontwikkeld “Hillevoort”. Hillevoort is een platform waar 

medewerkers op een veilige en interactieve manier kunnen leren en ervaren wat het is om 

op een andere manier met elkaar te werken.  

 

Hillevoort staat voor onze gemeente met het karakter, de waarden en normen en de 

uitgangspunten zoals we die in onze visie Hillegom 2.0 geformuleerd hebben. Waar 

we met elkaar kunnen uitproberen, leren en ervaren hoe het is om op een andere 

manier met elkaar te werken en met andere werkvormen aan de slag te gaan. Een 

virtuele gemeente waar je niet werkt vanuit je functie, maar vanuit een rol die je 
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aanneemt op basis van je competenties, vaardigheden en kwaliteiten. Een simulatie 

van de werkelijkheid, zonder de angst dat je het fout doet. Want dat kan niet in 

Hillevoort. Niet alleen onze eigen medewerkers werken in de gemeente Hillevoort, 

maar iedereen die mee wil denken en mee wil praten met onze casussen is van harte 

welkom. Raadsleden misschien, maar bijvoorbeeld ook inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke partners.  

 

Voor dit idee hebben we in het kader van de ESF (Europees Sociaal Fonds)  Actie E: 

Sociale innovatie in oktober 2010 subsidie aangevraagd bij het Agentschap SZW.  

Doel van de ESF actie E is de arbeidsproductiviteit te verhogen als gevolg van 

vernieuwing van de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Hieronder valt onder 

andere het innoveren van werkwijzen en het maximaal benutten van competenties.  

Onlangs is bevestigd dat ons idee in aanmerking komt voor € 100.000,- subsidie.  

Het project moet voor 1 november 2011 afgerond zijn. De subsidie wordt enerzijds 

ingezet om de ontwikkelkosten van Hillevoort te dekken en anderzijds om waar nodig 

medewerkers te ondersteunen bij hun werkzaamheden als zij aan “Hillevoort” werken.  

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1 De subsidie mag alleen worden ingezet voor uitvoering van het project waarvoor 

aangevraagd.  

1.2 Het beschikbaar stellen van de toegekende subsidie is een bevoegdheid van de raad. 

    

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

De subsidie van maximaal € 100.000,- wordt achteraf uitgekeerd op basis van gemaakte 

kosten. Met de subsidie kunnen we onze kosten voor Hillevoort dekken. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Hoog: De organisatie ontwikkeling heeft een hoge prioriteit en staat gepland voor 2011. 

Daarom zijn we na toekenning van de subsidie direct met het project gestart. Stelt de 

raad de subsidie niet ter beschikking, vloeit het geld terug naar de subsidiegever.  

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

“Hillevoort” is een innovatief project en uniek in z’n soort. We hebben geen voorbeeld 

waar we ons aan vast kunnen houden. Dit vraagt van onze medewerkers extra inzet 

en de wil om te pionieren.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris voorzitter 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij:mw. I. van Halder, i.vanhalder@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 236 


