
   
   

Besluit van College van burgemeester en wethouders Hillegom 

   
   

Zaakkenmerk/Onderwerp Z-19-096729/Instellen adviesraad sociaal domein Hillegom 

Verantwoordelijke  TM WMO en Participatie 

Zaakkenmerk/Document 
kenmerk  Z-19-096729/D - 233789 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Portefeuillehouder Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Besloten in de vergadering 
van College Hillegom d.d. 12 nov 2019 

 
 
Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor 1. Het instellingsbesluit 'Adviesraad Sociaal Domein' vast 
te stellen 
2. Het 'Instellingsbesluit Wmo-adviesraad oktober 2015' in 
te trekken 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde 
raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt om:  
'Verordering ouderenparticipatie gemeente Hillegom' in te 
trekken 
 
  

   
   

Samenvatting De Gemeentewet (artikel 84), de Wmo (artikel 2.1), de Jeugdwet (artikel 
2.10) en de Participatiewet (artikel 47) verplichten gemeenten om bewoners 
en/of cliënten te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Daarom stellen 
wij voor één adviesraad sociaal domein in te voeren. 
Beleidsadviezen worden hierdoor integraal gegeven en dat is in lijn met de 
transformatie agenda. 
De Wmo adviesraad gaat over in de adviesraad sociaal domein. 
Ouderenparticipatie wordt voortaan gewaarborgd binnen de adviesraad en is o.a. 
vastgelegd in samenwerkingsafspraken met het Seniorenpodium. 

   
   

Inleiding De Gemeentewet (artikel 84), de Wmo (artikel 2.1), 
de Jeugdwet (artikel 2.10) en de Participatiewet 
(artikel 47) verplichten gemeenten om bewoners 
en/of cliënten te betrekken bij de uitvoering van deze 
wetten. Op dit moment zijn er twee adviesraden 
binnen het sociaal domein in Hillegom, namelijk de 
Wmo adviesraad en het seniorenpodium. Voorheen 
was dit de manier waarop de Gemeente Hillegom aan 
die verplichting vorm gaf. 
In de Transformatie agenda Wmo 2017-2018 is een 
uitdaging opgenomen voor de Wmo adviesraden. De 
uitdaging was voor de adviesraden om zichzelf 
opnieuw uit te vinden en hun taakveld te verbreden 
tot het hele sociale domein gezien de vele 
dwarsverbanden die er zijn tussen Wmo, Jeugdwet en 



Participatiewet. 
Van 1 mei 2018 tot 1 april 2019 is een pilot 
uitgevoerd om de Wmo adviesraad Hillegom door te 
ontwikkelen tot een brede Adviesraad Sociaal Domein 
(ASD). 
De pilot periode is nu afgelopen. 
De belanghebbenden ervaren de ASD als een 
effectieve en positieve invulling van burger- en 
cliëntparticipatie in Hillegom.  
De ASD is actief op het bredere terrein van het 
sociaal domein  en heeft leden die kennis, netwerk en 
expertise hebben op deze vlakken. De samenstelling 
van de adviesraad dient een goede afspiegeling te 
vormen van expertise gebieden en achterban. De 
ASD in Hillegom heeft er uitdrukkelijk voor gekozen 
geen belangenbehartigers te zijn van specifieke 
doelgroepen, maar om het algemeen belang van 
kwetsbare mensen in het oog te houden. 

   
   

Wat willen we bereiken Kwalitatief goede beleidsadvisering aan het 
college van burgemeester en wethouders op 
het vlak van het sociaal domein. 
 
  
 
  

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

1.1 Hiermee voldoen wij aan een wettelijke taak; 
De Gemeentewet (artikel 84), de Wmo (artikel 2.1), de Jeugdwet (artikel 
2.10) en de Participatiewet (artikel 47) verplichten gemeenten om bewoners 
en/of cliënten te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Wij kiezen ervoor 
om dat in een brede adviesraad te organiseren. 
 
1.2 Beleidsadviezen worden integraal gegeven 
De Wmo, Jeugdwet en Participatiewet hangen sterk met elkaar samen waardoor 
een brede adviesraad gewenst is die naar dwarsverbanden kan kijken. Deze 
lijn is ook vanuit de transformatie agenda ingezet. 
 
2.1 De Wmo adviesraad gaat over in de Adviesraad Sociaal Domein 
De pilotperiode waarin hiermee gestart is, is positief geevalueerd 
 
3.1 Ouderenparticipatie blijft belangrijk en wordt gewaarborgd 
Ouderenparticipatie vindt op de volgende manieren plaats; binnen de Adviesraad 
Sociaal Domein enerzijds en via reguliere overlegstructuren van het 
Seniorenpodium met het College anderzijds. 

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 

3.1 Seniorenpodium is geen adviesorgaan meer maar 
belangenbehartiger 
Met het seniorenpodium zijn diverse gesprekken 
gevoerd over de wens van de gemeente om met een 
adviesgevend orgaan te werken als het gaat om 
ouderenbeleid. Zij hebben goede werkafspraken 
gemaakt met de ASD zodat zij hun inbreng kunnen 
leveren wanneer het advisering betreft die over 
ouderen gaat. De gemeente en het seniorenpodium 
hebben samenwerkingsafspraken gemaakt zodat het 
seniorenpodium als belangenbehartiger van de 
ouderen kan functioneren. 



 
3.2 Wanneer de gemeenteraad de verordening niet 
intrekt zijn er twee adviesraden 
In dat geval blijft het Seniorenpodium een tweede 
adviesraad met de inzet van menskracht (en de 
kosten) die daarbij horen. 
In dat geval zijn er twee adviesraden die beide 
adviseren over beleid dat ouderen aangaat. Dit is niet 
efficiënt. ASD, seniorenpodium en gemeente hebben 
goede afspraken gemaakt over de rol van de partijen. 
  

   
   

Wat kost het Het budget van 10.000 EUR per jaar wordt gedekt vanuit de post 
'burgerparticipatie', de post die eerder ook werd ingezet voor de Wmo 
adviesraad. Het budget is bestemd voor deskundigheidsbevordering, ipads, 
faciliteiten, organiseren en begeleiden van bijeenkomsten en presentie gelden. 

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

In oktober 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met het maatschappelijk 
middenveld over de voorgestelde verbreding van de Wmo adviesraad waar toen 
enthousiast op is gereageerd. 
Van 1 mei 2018 tot 1 april 2019 is daarop volgend de eerder genoemde pilot 
uitgevoerd met medewerking van enkele externe experts. Er zijn, naast enkele 
oude leden van de Wmo adviesraad, nieuwe leden aangetrokken voor de ASD 
met specifieke aanvullende expertise. 
Nadat het instellingsbesluit is genomen zal er een bericht gemaakt worden voor 
in de rubriek Gemeenteberichten in het Huis-aan-huis blad.  Via een 
nieuwsbericht op de website en een bericht in de Facebook groep wordt het 
publiek uitgenodigd om kennis te nemen van de nieuwe ontwikkelingen. Er 
wordt daarin ook duidelijk gemaakt hoe mensen kunnen solliciteren voor een 
plek in de adviesraad en hoe zij inhoudelijke punten kunnen aanleveren. De data 
van vergaderingen worden openbaar gemaakt op de website van de 
Gemeente Hillegom en in het huis-aan-huis blad. 

   
   

Duurzaamheid Het betrekken van ervaringsdeskundigen en professionals met een niet-
gemeentelijke achtergrond bij het ontwikkelen van en adviseren over beleid in 
het sociaal domein zorgt voor relevanter, beter en meer gedragen beleid en 
uitvoering. 

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen De adviesraden sociaal domein in de Duin- en Bollengemeentes hebben dezelfde 
ontwikkeling doorgemaakt, waarbij Hillegom als koploper aangemerkt kan 
worden. 
De instellingsbesluiten van de adviesraden sociaal domein van Hillegom Lisse en 
Teylingen krijgen in grote lijnen dezelfde vorm, met ruimte voor lokale 
bijzonderheden. 

   
   

Urgentie De pilot om te komen tot een Adviesraad Sociaal Domein is per 1 april 
afgelopen. De ASD heeft nu geen juridische basis om te adviseren. 

   
   

Evaluatie De voortgang en de ontwikkelingen worden per jaar besproken en waar nodig 
bijgesteld. 
Het instellingsbesluit wordt in ieder geval vier jaar na vaststelling geëvalueerd in 
het college. 

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 

1. Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Hillegom 
1b. Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Hillegom 
2. Instellingsbesluit Wmo adviesraad 2015 
3. Verordening ouderenparticipatie 2009 
4. Samenwerkingsafspraken Seniorenpodium - Gem Hgom 
5. Raadsmemo pilot ASD 



6. Raadsvoorstel intrekken verordening ouderenparticipatie 


