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Aanleiding 

In de transformatieagenda WMO 2017-2018 is een uitdaging opgenomen voor de WMO-

adviesraden. De uitdaging is als volgt: ‘De adviesraden moeten zich opnieuw uitvinden en 

hun taakveld verbreden tot het hele sociale domein. De samenstelling dient aangepast te 

worden, zodat die een goede afspiegeling zijn van de achterban. Het is van belang dat de 

WMO-adviesraden verbindingen leggen met alle organisaties die op dit gebied werkzaam 

zijn. De signalen over de behoeften van de potentiële zorggebruikers dienen goed in kaart 

te worden gebracht.’ De afgelopen periode is deze mogelijkheid tot verbreding van de 

WMO-adviesraad in Hillegom onderzocht. Er heeft een bijeenkomst met het 

maatschappelijk middenveld plaats gevonden (oktober 2017), waar enthousiast op deze 

ontwikkeling gereageerd is. Ook heeft de adviesraad de samenstelling dusdanig 

aangepast dat deze klaar is voor deze uitdaging.  

 

Inhoud mededeling 

Vanaf 1 mei 2018 tot 1 april 2019 wordt een pilot uitgevoerd om de WMO-adviesraad 

Hillegom te ontwikkelen tot een Adviesraad Sociaal Domein (ASD).  

 

De werkwijze van de ASD tijdens de pilot (spelregels) 

 

Het huidige instellingsbesluit (zie bijlage) blijft van kracht en deze zal na deze pilotperiode 

worden aangepast. De toevoeging op de werkwijze op het instellingsbesluit tijdens deze 

pilotperiode is als volgt:  

 

Naast over het huidige en nieuwe WMO-beleid, zal de ASD vanaf 1 mei 2018 ook 

adviseren over nieuw participatiewetbeleid en nieuw Jeugdbeleid. Daarnaast zal de ASD 

door de beleidsmedewerker geïnformeerd worden over ontwikkelingen op deze terreinen.   

 

1. Het college betrekt de ASD vroegtijdig bij nieuw te vormen beleid op deze 

onderwerpen (waar mogelijk in participatietrajecten) 

2. Het college verzoekt na het moment van afronding van het (concept) beleidsstuk 

de ASD om onafhankelijk schriftelijk advies uit te brengen 

3. De ASD brengt na een verzoek tot advisering tenminste binnen zes weken haar 
schriftelijke advies uit, het streven is om deze termijn te verkorten en hiermee te 

experimenteren tijdens deze pilot.  

4. Het college reageert binnen vier weken na het uitbrengen van een gevraagd of 

ongevraagd advies door de ASD schriftelijk inhoudelijk op het advies. Indien het 

college afwijkt van het advies van de ASD, worden de redenen daarvan in de 

reactie aan de ASD meegedeeld. 

5. Indien sprake is van besluitvorming door de gemeenteraad, wordt in beginsel het 

advies van de ASD en de schriftelijke reactie van het college daarop beide 

afzonderlijk door het college aangeboden als bijlage bij het raadsvoorstel.   

 



 

 

De ambitie van de Adviesraad Sociaal Domein  
 

Naast de bovenstaande werkwijze heeft de ASD meer ambities voor de komende periode. 
Deze ambities zullen ook een plek krijgen in de uitvoering van deze pilot, zodat de ASD 
zich kan ontwikkelen naar een proactieve en zichtbare adviesraad voor het sociaal domein 

in Hillegom. De ASD ziet dit als volgt voor zich:  
 
“Binnen de adviesraad is een werkgroep gestart met het schrijven van een werkplan voor 
2018, zodat de adviesraad ook meer sturend zal kunnen opereren. Dit komt voort uit de 
input die we gekregen hebben uit de transformatieagenda en de verschillende 
informatieavonden die we hebben bezocht. We merken dat er veel op de gemeentelijke 
agenda staat, dat er op diverse terreinen knelpunten ervaren worden, maar dat er niet 

altijd direct beleid op volgt of voorhanden is om daarop te adviseren. Wij denken dat we 
op deze wijze nog actiever zullen kunnen bijdragen aan het beleid in Hillegom. 
 
Wij willen zichtbaar zijn als adviesraad, zodat mensen weten wat we doen. We hebben 
daarvoor de gemeentepagina gebruikt om ons voor te stellen. We hebben daar een 
visitekaartje en een foto geplaatst. De bedoeling is daar regelmatig kleine bijdragen op te 

plaatsen. Naast het bezoeken van georganiseerde informatiebijeenkomsten gaan wij op 

bezoek bij het maatschappelijk middenveld. De planning daartoe zal voortkomen uit het 
werkplan, zodat we heel gericht onze informatie kunnen ‘ophalen’. Wij werken met een 
door ons samengestelde vragenlijst, zodat het een en ander met elkaar te vergelijken is.” 
 
Aanvullende afspraken 

- Er wordt door de ASD per 1 mei een werkgroep gevormd voor het uitvoeren, 

evalueren en bijsturen van de pilot (er is in ieder geval een tussentijdse evaluatie 
met de wethouder in september 2018 en februari 2019) 

- De werkgroep stelt een werkagenda en een tijdsplanning op voor de uitvoering 
van deze pilot 

- Er is een vast contactpersoon/beleidsmedewerker bij de gemeente voor de 
ASD(tevens lid van de bovenstaande werkgroep) 

- Er is structureel contact met het seniorenpodium Hillegom (1x per 4 maanden 

over inhoudelijke onderwerpen en de voortgang van deze pilot) 
- Er is een vast contactpersoon bij Holland Rijnland /beleidsteam Jeugd 
- Er is een vast contactpersoon bij de cliëntenraad ISD 
- Tijdens deze pilot wordt de regionale samenwerking met de andere adviesraden 

sociaal domein/WMO gecontinueerd en worden de ervaringen uit de andere 
gemeenten en de mogelijkheden tot gezamenlijk adviseren onderzocht 

- De wettelijke verplichtingen voor het vormen van de ASD worden tijdens deze 
pilot verder uitgezocht en verwerkt in de uiteindelijke vorm en instellingsbesluit 
(door beleidsmedewerker van de gemeente) 

- Er is budget van €10.000. Dit is in te zetten naar behoefte van de ASD, in 
afstemming met het college, voor het doen slagen van deze pilot (dit budget is al 
beschikbaar) 

- Informatie van de gemeenteraad over uitvoering en evaluaties van beleid in het 

sociaal domein is inzichtelijk voor de ASD 
- Het gemeentehuis is ’s avonds beschikbaar (1x per 2 maanden) 
- Woonzorgcentrum Bloemswaard is ’s avonds beschikbaar (1x per 2 maanden) 

 

 

Bijlage: Instellingsbesluit WMO-adviesraad 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


