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Geachte mevrouw Wils, 
 
Hartelijk dank voor het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de concept 
maatschappelijke agenda voor Hillegom. In deze brief reageren wij op uw advies.  
Daarbij houden we rekening met uw mondelinge toelichting op het advies op 12 

augustus jl.  
 

De adviesraad kan zich vinden in de inhoud en keuzes in de agenda 

Dat betekent dat u akkoord bent met de inhoud van visie, de zeven opgaven 

en de ambities. Daar zijn wij blij mee. Hierin beschrijven wij namelijk wat wij 

willen bereiken voor de inwoners van Hillegom.  

 

Concretere plannen voor het bereiken van de ambities uit de maatschappelijke 

agenda 

Deze plannen gaan wij maken voor elke opgave uit de maatschappelijke 

agenda. Dit zijn de uitvoeringsprogramma’s die worden genoemd in de 

maatschappelijke agenda. U wilt deze plannen graag in de maatschappelijke 

agenda lezen. Voor ons is deze agenda een visiedocument, waarin dit niet past. 

Binnen de kaders van dit stuk, zullen wij later de uitvoeringsprogramma’s 

maken. 

 

De gemeente moet een stevige regisseur zijn 

Bovengenoemde uitvoeringsprogramma’s gaan we maken met (onder andere) 

het maatschappelijk middenveld. Wij stimuleren en vragen hen vanuit hun 

eigen rol en verantwoordelijkheid bij te dragen aan de gezamenlijke opgaven 

waarvoor we staan. De rol van de gemeente staat beschreven in de visie van 

de maatschappelijke agenda. Juist bij de rol als opdrachtgever zetten wij stevig 

in op sturen en regisseren. Dit vinden wij nu voldoende benoemd. Het gaat 

juist om het doen. Laten we daarover in gesprek blijven.  

 

De adviesraad vraagt zich af of deze agenda wel over Hillegommers gaat 

Wij zijn van mening dat deze agenda zeker over Hillegom gaat. De agenda 

bouwt voort op bestaand Hillegoms beleid. We werken samen met iedereen die 

wil en kan bijdragen aan de ambities voor Hillegom. Dat zijn ook de lokale 

partners. De cijfers die genoemd worden, komen uit betrouwbare bron en 

geven de antwoorden van Hillegommers weer. Natuurlijk zijn cijfers maar een 

deel van het verhaal, we geloven in “tellen én vertellen”. Het vertellen gebeurt 

meer in gesprekken dan in geschreven beleid.  
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Nogmaals dank voor uw advies én uw aanbod om bij te dragen aan de 

uitvoeringsprogramma’s. Wij rekenen graag op uw inbreng en dat u dit doet 

vanuit het perspectief van inwoners. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van Hillegom, 
 

 
 
Jan van Rijn 
Wethouder 

 
 

 
 


