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Bijlage bij instellingsbesluit ASD Hillegom 
 

Huishoudelijk reglement: onze uitgangspunten  
 

1. Inleiding 
 
Dit document is tot stand gekomen op basis van een pilot periode van 1 mei 2018 tot 1 april 2019 waarin de 
verbreding van de WMO Adviesraad heeft plaatsgevonden naar de Adviesraad Sociaal Domein Hillegom 
(Raadsmemo, Pilot ASD Hillegom, Z-17-001256, p. 1). Hoewel de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet 
verschillen qua onderwerp, hebben zij ook overeenkomsten; ze beogen alle drie meer te kunnen bereiken 
zonder dat dit meer hoeft te kosten door de samenhang op te zoeken. Omdat het vaak om dezelfde individuen 
of gezinnen gaat, is het van belang om verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen te leggen. Denk aan 
preventieve activiteiten zoals stimuleren van meedoen, ontmoetingsactiviteiten en versterken van het sociale 
netwerk waarbij vrijwilligerswerk heel geschikt is. En bij de Participatiewet die de regelingen op het terrein van 
werk en inkomen bundelt, heeft een gemeente de mogelijkheid om vanuit werk en inkomen of jeugd het hele 
systeem onder de loep te nemen en verbeteringen aan te brengen. Als men bij hulp en ondersteuning uitgaat 
van het uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur, dan is er een duidelijke verbinding met de financiële 
situatie van het hele gezin. De leefwereld van inwoners en gezinnen op alle levensdomeinen met elkaar 
verbinden en daarbij aansluiten met een passend ondersteuningspakket (Koepel Adviesraden Sociaal Domein, 
2017, p.7).1  
 
Concreet betekent dit dat wij in de pilot periode een jaar de tijd hebben genomen om ons voor te bereiden op 
het kunnen geven van (integraal) advies over vraagstukken en beleid die niet alleen de WMO betreffen, maar 
ook de participatie- en jeugdwet. In de volgende paragrafen lichten wij toe welke uitgangspunten en werkwijze 
deze pilot periode heeft opgeleverd. 
 

2. Daar staan wij voor 
 
ASD Hillegom staat voor vroegtijdig representatief meedenken en onafhankelijk adviseren. Dit betekent dat 
ASD Hillegom geen individuele en/of deelbelangen behartigt, maar het algemeen belang van elke inwoners van 
Hillegom als uitgangspunt neemt. Leidende vraag daarbij is telkens: doen wetten, beleid en andere 
maatregelen in het sociaal domein vanuit het perspectief van de inwoners van Hillegom in de praktijk waarvoor 
zij bedoeld zijn?  
 
Dit betekent dat ASD Hillegom wel staat voor: 

 het geven van gevraagd en ongevraagd onafhankelijk en deskundig advies aan het College van 
Burgemeester en Wethouders  

 dichtbij de burger staan 

 het toetsen van beleid op sociaal gebied, incl. de impact van het woonbeleid op (kwetsbare) inwoners (zie 
punt 3) 

 integraal vooruitkijken, over de grenzen van bestaande en nieuwe regels, vanuit de bedoeling 

 positief, op meerwaarde gericht 
 

                                                      
1 Participatiewet vervangt de aparte wetten Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening en deels de Wet Wajong (Wet 
arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten).  
Jeugdwet is gericht op: uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun 
sociale netwerk; Preventie door in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen het opvoedkundig 
klimaat te versterken; Maatwerk als het nodig is jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp 
te bieden; daarbij aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp; Integrale hulp aan gezinnen; dat wil zeggen dat er hulp 
geboden wordt in de vorm van één gezin, één plan, één regisseur; Juiste hulp te bieden door professionals vrijer te laten in hun aanpak en 
door minder regeldruk.  
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Daarmee zijn wij het volgende niet:  

 geen belangenbehartiger 

 geen verlengstuk van individuele burger 

 geen verlengstuk van het gemeentelijk apparaat 

 geen klachtencommissie 

 niet gericht op “blaming and shaming” 

 niet gericht op het ‘overdoen’ van het werk van beleidsambtenaren, want zij hebben hun eigen 
deskundigheid 

 

3. Daar zijn wij van 
 
ASD Hillegom is erop gericht het College van BenW gevraagd en ongevraagd te adviseren over de impact van 
het lopende en voorgenomen beleid op de kwetsbare inwoners van Hillegom. Daarbij sluiten wij aan bij de 
brede blik van de VNG, zoals in de onderstaande figuur is weergegeven.  
 

 
 
Bron: VNG, 2014. 
 
Dit betekent dat wij vanuit meervoudig perspectief kijken met bijzondere aandacht voor: 

 Welzijn 

 Ouderen (55+ jaar) 

 Jeugd (inclusief 18-/18+ problematiek) 

 Werk en inkomen  

 
Per aandachtsgebied werken 2 leden van ASD Hillegom een 1-jarig werkplan uit en houden binnen hun eigen 
aandachtsgebied met behulp van de acties die zij hebben benoemd vinger aan de pols: doen we vanuit het 
perspectief van de inwoners van Hillegom de goede dingen en doen we deze dingen ook goed? Daarmee 
hebben wij in het bijzonder aandacht voor de integraliteit en onderlinge wisselwerking tussen de verschillende 
aandachtsgebieden. De kwesties waar inwoners mee te maken hebben, ook in Hillegom, laten zich zelden 
binnen 1 van de bovenstaande aandachtsgebieden vangen en oplossen. In dat kader wil ASD Hillegom ook 
integraal aan de slag met een prangend, typisch Hillegoms onderwerp. Vanuit de verschillende 
aandachtsgebieden zal er op basis van de actualiteit in Hillegom telkens toekomstgericht worden uitgekeken 
naar een prangend vraagstuk en de impact van het (ontbrekende) beleid op de betrokken inwoners.  
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In de volgende figuur geven wij deze werkwijze weer. 
 

 
 
*Een voorbeeld is: hoe ziet wonen er over 25 jaar uit voor de meest kwetsbare Hillegommers? 
 
 

4. Werkwijze ASD 
 

4.1 Vanuit ‘de bedoeling’ zijn wij alert op het effect van wetten en beleid in de praktijk 
 
ASD Hillegom wil in alle fasen van de beleidscyclus de verbinding versterken tussen enerzijds de bedoelde 
effecten van beleid, inclusief de vroegsignalering van onbedoelde effecten en/of behoeften waarin niet wordt 
voorzien met het bestaande beleid, en anderzijds de gewenste en de daadwerkelijk ervaren impact door de 
inwoners van Hillegom (d.w.z. de bedoeling van beleid in relatie tot de vraag: wat heb ik er als inwoner nou 
echt aan?). Om u een idee te geven, hieronder volgt een figuur met de fasen van het gemeentelijke 
beleidsproces voor het sociaal domein (links). Dit is een afgeleide van het generieke 6-stappen model van de 
beleidscyclus (figuur rechts, Hoogerwerf, 1998).  
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Om dit mogelijk te maken is het volgende randvoorwaardelijk: 
Stap 1 - Agendavorming: 

 Vroegtijdig meekijken en meedenken in het beleidsvormingsproces van de gemeente: ASD Hillegom 
adviseert gevraagd en ongevraagd het College van BenW vanuit het perspectief van de kwetsbare 
Hillegom. Dit moet leiden tot toekomstbestendig beleid en uitvoering in het sociaal domein, waarbij 
merkbaar effect voor alle Hillegommers centraal staat. ASD maakt hiertoe keuzes en afwegingen die 
transparant zijn en waarmee echte bruggen kunnen worden geslagen tussen burger, betrokken 
dienstverleners (publiek en privaat) en gemeente. ASD Hillegom wil daarom weet hebben van wat burgers 
nodig hebben én wat het college nodig heeft. Om deze doelen te bereiken heeft ASD Hillegom een gedeeld 
werkelijkheidsbeeld nodig. Kennis van de toekomstagenda van de Gemeente Hillegom. ASD is beschikbaar 
als spiegelende partner met als doel te verbinden tussen betrokkenen, kennis, ervaring en de verschillende 
aandachtsgebieden in het sociaal domein. 

 
Dit betekent voor de werkwijze van de ASD concreet het volgende:  

 Het college betrekt de ASD vroegtijdig bij (nieuw) te agenderen en/of of te vormen beleid m.b.t. het 
sociaal domein (waar mogelijk in participatietrajecten). Het college verzoekt, na het moment van 
afronding van het (concept) beleid, ASD Hillegom om onafhankelijk schriftelijk advies uit te brengen. 

 
Stap 2 t/m 4 - Beleidsontwikkeling, besluitvorming en uitvoering: 

 Onafhankelijk gevraagd en ongevraagd adviseren met impact voor een goede doorwerking van beleid 
voor de Hillegommers: dit betekent wij de nadruk leggen op het perspectief van de burger. Wat ons 
betreft gaat het in het sociaal domein niet over de burger, maar werken wij met elkaar samen. Om 
gezamenlijk doelen te kunnen bereiken geven de adviezen van de ASD helderheid (d.w.z. waar gaat het 
precies over en is daadwerkelijk het perspectief van de burger centraal gesteld?) en is de werkwijze van de 
ASD toegankelijk en worden de adviezen gegeven in gewone mensentaal. Zo nodig maken we een 
burgersamenvatting. 

 
Dit betekent voor de werkwijze van de ASD concreet het volgende:  

 Het college verzoekt ASD Hillegom tenminste twaalf weken voordat voorstellen over het Sociaal Domein 
beleid gedaan worden om hierover schriftelijk advies uit te brengen, tenzij in overleg met ASD Hillegom 

een andere termijn wordt overeengekomen.    

 ASD Hillegom brengt na een verzoek tot advisering binnen zes weken haar schriftelijke advies uit, tenzij in 

overleg met het college een andere termijn overeengekomen wordt.    

 Het college reageert binnen vier weken na het uitbrengen van een gevraagd of ongevraagd advies door 
ASD Hillegom schriftelijk inhoudelijk op het advies. Indien het college afwijkt van het advies van ASD 

Hillegom, worden de redenen daarvan in de reactie aan ASD Hillegom meegedeeld.    

 Indien sprake is van besluitvorming door de Gemeenteraad, wordt het advies van de ASD en de 
schriftelijke reactie van het college daarop beiden afzonderlijk door het college aangeboden aan de 
Gemeenteraad als bijlage bij het raadsvoorstel.  

 
Stap 5 en 6 - Beleidsevaluatie (o.a. toetsing in de praktijk en uitwerken van exemplarische voorbeelden): 

 Proactief toetsen hoe beleid in het sociaal domein uitwerkt in de praktijk: centrale doel hiervan is beleid 
dat werkt. Van belang is dat bij het te maken beleid helder is welke verbeteringen/veranderingen er door 
dat beleid ontstaan voor de burger en de andere stakeholders. De bedoeling van het beleid dient zo scherp 
mogelijk in beeld te zijn: hoe werkt het echt en is dat de gewenste richting? Om deze doelen te bereiken 
dient ASD Hillegom in gesprek te gaan met het middenveld en met de burgers zelf om zo de impact van 
beleid op de inwoners van Hillegom goed in beeld te hebben. Zo kunnen verschillen tussen de beoogde 
effecten en de daadwerkelijke effecten in de praktijk helder in beeld komen. 

 
Dit betekent voor de werkwijze van de ASD concreet het volgende: 

 Het college verzoekt ASD Hillegom tenminste twaalf weken voordat voorstellen over het Sociaal Domein 
beleid gedaan worden om hierover schriftelijk advies uit te brengen, tenzij in overleg met ASD Hillegom 

een andere termijn wordt overeengekomen.    

 
Doorlopend, omdat de fasen van de beleidscyclus zich in de praktijk zelden stap-voor-stap plaatsvinden: 
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 Betrekken burgers, cliënten en : effectief en efficiënt de juiste contacten te leggen en onderhouden? 
Doelen zijn: waarheidsgetrouwe informatie verkrijgen; kunnen verhelderen wat de burger nodig heeft, 
vermijden van algemeenheden; het toetsen van signalen om zo te beschikken over betrouwbare 
informatie. De ASD onderhoudt hiervoor directe lijnen met relevante inwoners, bij voorkeur ‘in de buurt’. 
De leden van ASD Hillegom gaan hier vanuit hun aandachtsgebied actief de boer op en stelt ‘in gewone 
taal de goede vragen’. 

 
Dit betekent voor de werkwijze van de ASD concreet het volgende: 

 Per aandachtsgebied gaan leden van de ASD periodiek met (ervarings-)deskundigen in gesprek en/of 
nodigen hen uit om hun activiteiten bij de maandelijkse vergaderingen van de ASD toe te lichten; 

 De ASD organiseert in samenwerking met betrokkenen en indien wenselijk in samenwerking met de 
Gemeente (wethouders en ambtelijke specialisten) dialoogsessies; 

 Past andere werkvormen toe die uitwisseling van kennis en ervaring faciliteren in de verschillende fasen 
van de beleidscyclus, denk daarbij aan serious games, huiskamergesprekken in de wijk e.d. 

 

4.3 Faciliteiten (Instellingsbesluit 2015, artikel 12 met aanvullingen Raadsmemo Pilot) 
 

 ASD Hillegom krijgt in afstemming met het college voor de uitoefening van haar taak de beschikking over 
een jaarlijks budget van 10.000 euro.  

 De gemeente faciliteert in vergaderruimte in het gemeentehuis, de reproductie en verzending van agenda 
en stukken, de bekendmaking van de vergaderingen, en de ambtelijke ondersteuning bij het opstellen van 
adviezen aan het college op verzoek van ASD Hillegom. Dit geldt zowel voor de vergaderingen op 

uitnodiging van het college als die van ASD Hillegom.    

 De kosten van de vergaderruimte in het gemeentehuis, reproductie en verzending van de agenda en 

stukken komen niet ten laste van het jaarlijkse budget van ASD Hillegom.    

 De leden van ASD Hillegom ontvangen een vastgestelde presentievergoeding voor het bijwonen van de 

vergaderingen op uitnodiging van het College. Daartoe dient een presentielijst te worden getekend.    

 

5 Samenstelling, werving en selectie van nieuwe leden 
 

De leden nemen op persoonlijke titel en op basis van hun professionele kennis en praktijkervaring zitting in de 
Adviesraad Sociaal Domein Hillegom. Dit betekent dat alle leden professionele affiniteit hebben met 1 of meer 
aandachtgebieden in sociaal domein (zie punt 3). Bij de samenstelling van de adviesraad en de werving/selectie 
van nieuwe leden is tevens oog voor de noodzakelijke, inhoudelijke spreiding. 

 

6 Samenwerken in de regio 
 
Naast de ambtelijke fusie van Hillegom Lisse en Teylingen (HLT Samen) en recentelijk de gemeentelijk fusie van 
Noordwijkerhout en Noordwijk (Bollen-4), werken de meeste zorg- en dienstverleners in het sociaal domein 
over de grenzen van gemeenten heen. Dit betekent dat zij hun activiteiten centraal inrichten en aansturen. Dit 
betekent ook dat de afspraken die er gemaakt over de kwaliteit, de kosten van zorg en dienstverlening op 
regionaal niveau. Om die reden is het wenselijk dat tenminste de adviesraden van HLT samen, maar bij 
voorkeur in Bollen-4 verband, met specifiek oog voor de eigenheid van de eigen gemeente, periodiek 
afstemmen en richting regionale uitvoerders samenwerken en zo op regionaal niveau krachten kunnen 
bundelen.  
 
Versie 2 juni 2019. 


