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Algemeen:  
 
Allereerst onze welgemeende complimenten over het complete stuk. Het sociaal domein wordt 
samengebracht in een verhaal. De juiste thema’s worden benoemd en de basis is een positief 
mensbeeld. Het leest als een paraplu die alle inzet van de gemeentelijke organisatie in het sociaal 
domein voor de burger bevat.  
De cijfers geven als ijkpunten af en toe een meetbare illustratie.   
 
Het verhaal roept bij de adviesraad ook onmiddellijk de vraag op, wie draagt die paraplu? Hoe zorgen 

we met elkaar dat dit stuk gaat werken?  Als punt van aandacht noemen we het ontbreken van 

‘namen en plekken’ 

Deze uitgangsvisie over inwoners is nogal wollig, er zijn veel werkwoorden nodig dat maakt het 

weinig concreet. Prachtige regels, maar het verhaal mist een bedoeling. Waar werken we als 

gemeentelijke organisatie naar toe. De adviesraad is nieuwsgierig wat de organisatie kan en wil gaan 

betekenen in dit kader. Hoe er naar de burger gekeken wordt, waar vinden we de kracht, waar 

vinden we de kwetsbaren?  Hoe vertaalt zich dat in gemeentelijk inspanningen. Hoe handen en 

voeten te geven aan de ondersteuning aan de eigen kracht van de burger, wat als die kracht 

ontbreekt…... 

Hoe organiseren we maximale steun voor alle Hillegommers.   

Als adviesraad adviseren we de regierol te beschrijven en een duidelijke afbakening aan te brengen 
in het uitvoeren. De uitvoering te beleggen bij het maatschappelijk middenveld. Hoe gaan we de 
gemeentelijke organisatie zo inrichten dat maatschappelijke organisaties in staat zijn de 
Hillegommers die ondersteuning kunnen bieden, daar waar dit nodig is. Dan ondersteunen we 
werkelijk de eigen kracht van mensen en laten merken dat we werkelijk in de eigen mogelijkheden 
geloven.  
 
We missen een verantwoordingskader. De adviesraad heeft behoefte aan een vervolgstuk waarin de 
concrete stappen benoemd worden. Laat dit stuk een Hillegoms beeld oproepen.  Nu klopt het 
helemaal niet. Wat zegt het? We zoeken invulling voor de getallen.   
 
 
Vragen die we hebben:  
  

• Wie voelt zich verantwoordelijk? Wie staat er op om het concreet aan te pakken? Dat waar 
de burgers werkelijk iets aan hebben.  

• Hoe zijn de cijfers te lezen, wat zegt het over de Hillegomse werkelijkheid?  

• Hoe zorgen we dat we met de werkelijke cijfers de burgers werkelijk geven wat zij nodig 

hebben om goed te kunnen functioneren? 

• Wat is de ambitie van burgemeester en wethouder voor Hillegom? 

We zijn overtuigd van het belang van een Hillegomse overheid die op lokaal niveau effectief voor de 

eigen bewoners kan faciliteren.  Daarom onze oproep: versterk of organiseer lokale verbanden.   
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Dit stuk is vervanging voor beleid, hoe kom je tot uitvoeringsprogramma’s?  

Als adviesraad willen we ook graag een rol spelen in de uitvoeringsplannen. College stuur vooral op 

de Hillegoms uitvoeringsprogramma’s.  

Concreet advies:  

1. Formulier een visie over waar de gemeente Hillegom als organisatie naar toe wil. 

2. Formuleer een concreet beeld hoe de Hillegoms gemeente handen en voeten wil geven aan 

de zaken die in Hillegom ter tafel komen. 

3. Geef aanwijzingen hoe dit beeld daadwerkelijk uitpakt voor inwoners van Hillegom. 

4. Formuleer de verantwoordelijkheidsverdeling; wie zijn portefeuillehouders voor ieder 

deelgebied? Geef dit aan, maak dit bekend.  

5. Geef aan wat de cijfers zeggen over de Hillegoms werkelijkheid.  

6. Zorg ervoor dat we met de cijfers werkelijk illustreren wat hier, in Hillegom, speelt. Alleen op 

die manier wordt de mogelijkheid vergroot iedereen een rol van betekenis te geven en 

betrokken te zijn.  

7. Formuleer zo concreet de uiteindelijke bedoeling en maak een tijdspad.  

 

 

Dit advies is tot stand gekomen aan de hand van verschillende opmerkingen, gemaakt door leden van 

de adviesraad. Doe er uw voordeel mee. Wij zijn van harte bereid een en ander in een persoonlijk 

gesprek toe te lichten.  

 

Hillegom 1 augustus 2021  

Elisabeth Wils, voorzitter (waarnemend)  

 

 


