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Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Hillegom (ASD)  
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom;  
 

Overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake beleid omtrent de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet; 
 
Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, artikel 2.1 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning, 
artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 47 de Participatiewet;  
 
Besluit in te stellen: 

 
Adviesraad Sociaal Domein Hillegom 2019 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
1. Adviseurs: Vertegenwoordigers van overige partijen waarmee de gemeente of de ASD 

samenwerkt en die zonder stemrecht kunnen deelnemen aan de vergaderingen; 
2. De Adviesraad Sociaal Domein, een commissie, zoals bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, 
die het college adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen over de gehele breedte van 
het Sociaal Domein;  
3. College: College van burgemeester en wethouders van gemeente Hillegom; 
4. Gemeenteraad: De leden van de gemeenteraad van de gemeente Hillegom; 
5. Leden van de ASD:  

a. zijn individuele inwoners van de gemeente Hillegom met kennis op één of meerdere 
terrein(en) binnen het sociaal domein.  
b. zijn actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of  
(ervarings-)deskundigen in gemeente Hillegom op één of meer terreinen waarover de ASD 

adviseert; 
c. zijn geen formele vertegenwoordigers van bepaalde belangengroepen of- organisaties en 
hebben geen directe binding met professionele aanbieders waarmee de gemeente officieel 

samenwerkt en waarover de ASD adviseert.  
d. mogen niet lid zijn van de gemeenteraad of raadscommissie  
e. De ASD bestaat uit minimaal vijf en maximaal dertien leden. 

6. Portefeuillehouder: wethouder die Wmo, welzijn en/of jeugd in zijn of haar portefeuille heeft. 
7. Sociaal Domein: Het geheel van beleidsterreinen waarop de gemeente inspanningen verricht en 
dienstverlening biedt rond Wmo, jeugd en werk en inkomen.  

 
Artikel 2 Taken van de ASD  
1. De ASD is opgericht voor de gevraagde en ongevraagde advisering van het college over het 
sociale beleid. De ASD staat voor vroegtijdig, toekomstgericht meedenken en onafhankelijk 
adviseren. Dat betekent dat de ASD geen belangenbehartiger is en geen verlengstuk van de 
individuele burger. De ASD kan wel naar aanleiding van signalen uit de samenleving gevraagd en 
ongevraagd advies geven over het gevoerde beleid. De ASD richt zich primair op het algemeen 

belang van kwetsbare inwoners van Hillegom.  
2. De ASD buigt zich over alle decentralisaties binnen het sociaal domein en opereert 

onafhankelijk. Dit vindt plaats in lijn met de verplichtingen zoals gesteld in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente betrekt de ASD 
bij de besluitvorming, maar kan de ASD ook betrekken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering.  
3. De ASD kan afstemmen en informatie uitwisselen met andere adviesraden, zoals de cliëntenraad 
ISD en met belangenorganisaties, zoals het seniorenpodium, maar blijft autonoom en 

onafhankelijk. Leden nemen zitting op persoonlijke titel en kijken zoveel mogelijk integraal. 
4. Het doel van de ASD is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en integraliteit van beleid 
van de gemeente in het sociaal domein met oog voor doelmatigheid. 
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5. Tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen behoren geen klachten, bezwaarschriften of 

andere zaken die op individuen betrekking hebben. Evenmin kan worden geadviseerd inzake het 

personeels- en organisatiebeleid van de gemeente. 
6. Het college doet aan de ASD de informatie toekomen die de ASD nodig heeft bij de uitvoering 
van zijn adviserende taak. De ASD kan zelf informatie opvragen bij het college; bij het niet 
verstrekken van de gevraagde informatie geeft het college gemotiveerd aan waarom de gevraagde 
informatie niet ter beschikking kan worden gesteld. De ASD wordt vooraf in het 
besluitvormingsproces betrokken en achteraf geïnformeerd over de genomen besluiten. De ASD 

brengt na een verzoek tot advisering binnen zes weken haar schriftelijke advies uit, tenzij in 
overleg met het college een andere termijn overeengekomen wordt. 
De adviezen van de ASD worden standaard en tijdig gedeeld met de gemeenteraad.  
7. Indien het college afwijkt van het uitgebrachte advies van de ASD en/of van de regel om de 
adviezen van de ASD te delen met de gemeenteraad, dan motiveert het college dit schriftelijk aan 
de ASD. 

8. Het college kan besluiten de ASD niet te betrekken bij besluitvorming over beleid indien: 
a. er sprake is van ondergeschikte herzieningen van eerder vastgesteld beleid; 
b. er sprake is van hogere regelgeving waarbij het college geen of nauwelijks beleidsvrijheid 

heeft; 
c. de invoering of wijziging van beleid of regelgeving het gevolg is van een rechterlijke 

uitspraak, contractuele verplichtingen of andere schriftelijke afspraken; 
d. het advies niet kan worden afgewacht omdat het beleidsvoornemen met grote spoed moet 

worden uitgevoerd, dit wordt wel in overleg met de adviesraad gedaan. 
9. Tenminste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de portefeuillehouder(s) sociaal 
domein en een vertegenwoordiging van de ASD. 
10. Zowel de portefeuillehouder als de ASD kunnen voor het overleg, bedoeld in artikel 2.8, 
bespreekpunten aandragen. 
11. De gemeente wijst één of meerdere ambtenaren aan die als aanspreekpunt voor de ASD 
fungeren. 

12. De vergaderingen van de ASD zijn openbaar. De agenda hiervoor wordt uiterlijk twee weken 
voor de vergadering op de website van de Gemeente gepubliceerd. 
13. De ASD stelt, met inachtneming van hetgeen in dit besluit is bepaald, een huishoudelijk 
reglement op waarin wordt vastgelegd: 

a. Hoe de voorzitter wordt benoemd 
b. Hoe nieuwe leden worden geworven 

c. Een rooster van aan- en aftreden, waarbij continuïteit wordt gewaarborgd. 
d. De algemene werkwijze van de ASD  

De adviesraad deelt het huishoudelijk reglement na het opstellen met de contactpersoon van de 
gemeente. 
 
Artikel 3 Benoeming, zittingsduur en ontslag van de ASD  
1. De leden worden op voordracht van de ASD door het college benoemd.  

2. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter, de voorzitter wordt benoemd door het 
college. 
3. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Deze termijn kan eenmaal met een 
periode van vier jaar worden verlengd. Het lidmaatschap van de ASD eindigt door: 

a. het aflopen van de benoemingsperiode; 
b. overlijden; 
c. ontslag op eigen verzoek; 

d. ontslag op advies van de ASD; 
e. vertrek uit de gemeente Hillegom. 

 
Artikel 4 Vergoeding en werkbudget 
1. De leden van de ASD ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen op 
uitnodiging van het college. Daartoe dient een presentielijst worden getekend. Aan het einde van 

het jaar wordt de vergoeding uitgekeerd.  
2. Aan de ASD wordt door het college een werkbudget toegekend. Het beheer en de administratie 
van dit budget ligt in handen van de gemeente. 
 
Artikel 5 Vergaderfaciliteiten 
De ASD kan voor zijn vergaderingen gebruik maken van door de gemeente toegekende 
vergaderruimte.  

 
Artikel 6 Communicatie 
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1. De ASD communiceert op een proactieve manier met de inwoners van Hillegom over haar inzet 

voor het sociaal domein.  

2. De ASD onderhoudt periodiek contact met de adviesraden in de omliggende gemeenten in het 
kader van de regionale beleidsontwikkeling. 
 
Artikel 7 Verslaglegging 
De ASD levert ieder jaar voor 1 april een jaarverslag aan over de uitgevoerde activiteiten van het 
voorgaande jaar. 

 
Artikel 8 Slotbepalingen   
1.Over de zaken waarin dit besluit niet voorziet beslist het college. Tevoren wordt de ASD hierover 
gehoord.  
2. De ASD wordt gemotiveerd opgeheven als het college daartoe besluit. 
 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan onder gelijktijdige intrekking van 
‘Instellingsbesluit Wmo-adviesraad oktober 2015’ en ‘Verordening ouderenparticipatie gemeente 
Hillegom’ 
2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Hillegom 2019’.  

 
 

Aldus vastgesteld door het college op 12 november 2019 
 
 
     
secretaris   burgemeester 
 
 


