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§ Actiepunten uit Lokale uitwerking Hillegom Raad Eind-

datum 

1 Maatschappelijke partners nemen zelf initiatief om 

samenwerkingsverbanden aan te gaan in werkgroepen die heel 

gericht met een specifiek thema aan de slag gaan. De rol van 

gemeente in deze werkgroepen is vooral richtinggevend en 

kaderstellend om er voor te zorgen dat de plannen binnen de 

marges van wetgeving, beleid en budget worden ontwikkeld. 

 Doorlopend 

in 2015 en 

2016 

2.1 We gaan -in nauw overleg met de gespreksvoerders 

(maatschappelijk middenveld én de ISD)- aan de slag om de 

verslaglegging van het gesprek zodanig te verbeteren, dat 

daarmee, indien nodig, de indicatie voor een maatwerkvoorziening 

gesteld kan worden, zonder dat daarvoor een extra huisbezoek aan 

de hulpvrager noodzakelijk is. 

 2de helft 

2015 

2.1 Met de komst van nieuwe taken hebben we ook andere expertise 

nodig in het sociaal team. Bij de doorontwikkeling verbreden we 

het team met partners op het gebied van: 

 het medisch domein: in eerste instantie wijkverpleegkundigen, 
maar ook huisartsen, 

 (zorg voor) verstandelijk gehandicapten,  

 (zorg voor) lichamelijk gehandicapten,  

 geestelijke gezondheidszorg (GGZ),  

 dagbesteding,  

 waar nodig woningcorporatie of wijkagent.  

 

 2de helft 

2015 

2.2 We gaan met onze maatschappelijke partners en de ISD verdere 

werkafspraken maken met betrekking tot de toegang van de WMO. 

Snelle en duidelijke toegang tot algemene voorzieningen en 

maatwerkvoorzieningen staan daarbij voorop. 

 1ste helft 

2015 

2.3 De managers van de instellingen die in het Wmo netwerk 
participeren, constateren dat de samenwerking in de huidige vorm 
te vrijblijvend is.  

Bij de doorontwikkeling naar een sociaal team gaan we deze 

vrijblijvendheid in de samenwerking verminderen om de slagkracht 

te versterken. Gezien de komst van de nieuwe doelgroepen 

verwachten we complexere vraagstukken waar een 

multidisciplinaire aanpak voor nodig is. Wellicht is de inzet van een 

“kwartiermaker” nodig om de organisatie van het Wmo-netwerk / 

Sociaal team verder vorm te geven. De huidige samenwerking is 

nog niet formeel vastgelegd. We nemen de randvoorwaarden en de 

verbeterpunten van het Scio evaluatierapport mee in de 

samenwerkingsafspraken. 

 2de helft 

2015 

2.3 In 2014 hebben we een coach ingezet om de deelnemers 

inhoudelijk te trainen en begeleiden. We zetten dit in 2015 voort. 

 n.v.t.  

3.1 Promotie met alle partners in het WMO netwerk van 

Hillegomvoorelkaar.com.  

 Doorlopend 

in 2015 

3.2.1 Uitwerking Werkdocument ‘Samen de zorg, wonen en welzijn   
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3.2.2 

vernieuwen in Hillegom’ door de werkgroep Wonen. Op basis van 

deze intentieverklaring worden verder uitgewerkt:  

Korte termijn:  

 Mantelzorgondersteuning (dit werken we regionaal uit), 

 Dagbesteding (zie ook onder 4). 

Lange termijn 

 Betere signalering kwetsbare burgers, 

 Burgers beter voorbereiden op hun oude dag. 

 

 

 

1ste helft 15 

1ste helft 15 

 

2de helft 15 

2de helft 15 

4 Bespreken eerste schets van maatschappelijke partners voor het 

toewerken naar meer algemene voorzieningen in plaats van 

maatwerk (individuele) voorzieningen. In februari 2015 is een 

volgend overleg gepland.   

 1ste helft 

2015 

6 Voor nieuwe of klanten waarvan de HBH1 indicatie is verlopen 

wordt een nieuwe algemene voorziening in het leven geroepen. Het 

invoeren van de Hulp bij het huishouden als algemene voorziening 

is een bevoegdheid van de raad.  

Ja 1ste helft 

2015 

8.1 In het overgangsjaar 2015 gaan we samen aan de slag om nieuwe 

vormen van zorgondersteuning met elkaar uit te proberen.  

 Doorlopend 

in 2015 

9 Actief informeren van vrijwilligers(organisaties) over de rol en 

werkwijze van het Lokaal Loket.  

 1ste helft 

2015 

10 Uitvoeren privacyscan door de Bollengemeenten (januari 15) Ja 1ste helft 

2015 

 Actiepunten uit de responsnota onderdeel Advies   

6 Mogelijk op termijn integreren van jeugd- en gezinsteams met de 

sociale teams. 

Ja 2de helft 

2015 

13 Uitwerken beleid rond vrijwilligers en mantelzorgers in, zoals het 

mantelzorgcompliment, in Bollen5-verband. 

Ja 2de helft 

2015 

14 In Bollen5-verband inventariseren we wat er aan algemene 

voorzieningen is en waar er lacunes zijn. Dat bespreken we met 

maatschappelijke partners om waar nodig aanvullend aanbod te 

laten ontwikkelen 

 1ste helft 

2015 

17 Onderzoeken van de mogelijkheden tot het instellen van een 

(regionale) ombudsman en een kinderombudsman. 

Ja 2de helft 

2015 

19 Bij het einde van de indicatie of het einde van de levensduur van 

de voorziening wordt bezien of er een nieuwe indicering 

noodzakelijk is. Is er een passende algemene voorziening of is 

maatwerk nog steeds nodig? Het college stelt nog nadere regels 

voor de algemene voorzieningen. Daarin wordt opgenomen hoe we 

omgaan met eigen bijdragen en hoe stapeling daarvan kan worden 

voorkomen. 

 1ste helft 

2015 

20 De mogelijkheden bekijken voor een digitaal meldpunt voor zaken 

die bij de overgang/implementatie fout gaan.  

 1ste helft 

2015 

 Actiepunten uit de responsnota onderdeel Kanttekeningen   

3 In samenspraak met het Wmo-netwerk en in afstemming met de 

andere Bollengemeenten de taken en bevoegdheden van de sociale 

teams ontwikkelen.  

 1ste helft 

2015 

7 Organiseren van informatiebijeenkomsten om vrijwilligers voor te 

lichten over de 3 decentralisaties en de gevolgen die dit kan 

hebben voor hun vrijwilligerswerk. 

 1ste helft 

2015 
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