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Wij stellen voor: 

 

1. De verordening ouderenparticipatie Hillegom uit 2009 in te trekken 

 

 

 

Inleiding 

Het afgelopen jaar is de Wmo adviesraad van Hillegom verbreed naar Adviesraad Sociaal 

Domein en is er gewerkt aan een nieuw instellingsbesluit. Het College heeft deze brede 

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld in de vergadering van 12 november 2019. 

De ASD adviseert ook over beleid ten aanzien van ouderen. De ASD en het 

seniorenpodium hebben afspraken gemaakt op welke wijze het seniorenpodium hierbij 

betrokken wordt.  Hierdoor is de verordening ouderenparticipatie overbodig geworden. 

De Gemeenteraad is bevoegd deze verordening in te trekken. 

 

Bestaand kader en context 

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.  

In Hillegom kiest het College ervoor dat met het instellen van een brede Adviesraad 

Sociaal Domein te doen, die gevraagd en ongevraagd adviseert op beleidsvorming en 

uitvoering. 

Beleidsadviezen worden hierdoor integraal gegeven en dat is in lijn met de transformatie 

agenda.  

 



 

 

Beoogd effect 

Kwalitatief goede beleidsadvisering aan het college van burgemeester en wethouders op 

het vlak van het sociaal domein. 

 

Argumenten 

Ouderenparticipatie wordt voortaan binnen ASD gegarandeerd 

1. Een apart adviesorgaan voor ouderen is daarmee overbodig geworden 

 

Kanttekeningen 

Met het seniorenpodium zijn diverse gesprekken gevoerd over de wens van de gemeente 
om met een advies gevend 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. 

 

Financiële consequenties 

Nvt 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn vastgesteld in de vergadering tussen gemeente 

en Seniorenpodium van 16 september 2019. Op 16 oktober 2019 hebben het 

seniorenpodium en de gemeente deze ondertekend. 

 

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 (HLT) 

Het verbreden van de adviesraden Wmo naar Sociaal Domein vindt in ook in Lisse en 

Teylingen plaats.  

 

Urgentie 

Het college heeft de ASD op 12 november ingesteld. Daarnaast zijn op 16 oktober 

samenwerkingsafspraken tussen het seniorenpodium en de gemeente ondertekend. De 

verordening kan nu worden ingetrokken. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Collegevoorstel 12 november 2019 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 
 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 12 november, aangaande de instelling van de Adviesraad 

Sociaal Domein Hillegom, 

 

gelet op De Gemeentewet (artikel 84), de Wmo (artikel 2.1), de Jeugdwet (artikel 2.10) 

en de Participatiewet (artikel 47), 

 

 

besluit: 

 

 

1. De verordening ouderenparticipatie Hillegom uit 2009 in te trekken. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


