
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 27 januari 2022

Agendanummer: 9

Onderwerp: Maatschappelijke Agenda Hillegom

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan het voorgestelde besluit het volgende toe te voegen:

Met dien verstande dat
1. Op pagina 7, onder ‘Visie op een leven lang meedoen’ achter de zin ‘We gaan uit 

van een positief mensbeeld: iedereen heeft talenten en mogelijkheden om 
mee te doen.’
het volgende wordt toegevoegd:
‘Niet iedereen kan helemaal op eigen kracht meedoen. Voor die inwoners 
zal ondersteuning worden geboden.’

2. Op pagina 7, onder ‘Visie op een leven lang meedoen’ de passage ‘Wij vinden dat 
zorgen en problemen hebben, bij het normale leven hoort. We gaan er 
vanuit dat mensen zo veel mogelijk zelf hun eigen problemen oplossen, 
samen met hun naasten. Ondersteuning via de gemeente komt in beeld als 
dat nodig is.’
als volgt wordt aangepast:
‘Wij vinden dat zorgen en problemen hebben, bij het leven hoort. We gaan 
er van uit dat mensen zo veel mogelijk zelf hun eigen problemen oplossen, 
samen met hun naasten. Problemen kunnen mensen echter ook boven het 
hoofd groeien. Als dat gebeurt, of dreigt te gebeuren, dan komt 
ondersteuning via de gemeente in beeld.’

3. Op pagina 7, onder ‘Visie op een leven lang meedoen’ de eerste kernwaarde: 
‘Iedereen doet mee aan de samenleving’.
als volgt wordt aangepast:
‘Iedereen doet naar vermogen mee aan de samenleving’.

4. Op pagina 7, onder ‘Visie op een leven lang meedoen’ de vierde kernwaarde (op deze 
pagina): ‘De gemeente helpt waar dat echt nodig is, denkt mee en stimuleert 
inwoners oplossingen te vinden’
als volgt wordt aangepast:
'De gemeente helpt waar en wanneer dat echt nodig is, denkt mee en 
stimuleert inwoners oplossingen te vinden’

5. Op pagina 15, onder 2. Talentontwikkeling, ‘Hoe weten we of het lukt ?’ de volgende 
indicatoren worden toegevoegd:
‘Het % inwoners dat lid is/gebruik maakt van de bibliotheek’
‘Het % inwoners boven de 18 dat wekelijks sport’
‘Het % inwoners dat actief is bij een cultuurstichting of -vereniging’

6. Op pagina 18, onder 4. Werk en Inkomen de ambitie ‘Onze inwoners hebben 
voldoende inkomen voor hun levensonderhoud en om mee te kunnen doen 
naar vermogen’
als volgt wordt aangepast:
‘Onze inwoners zijn naar vermogen actief in onze samenleving, in de vorm 
van betaalde arbeid, vrijwilligerswerk of anderszins, en hebben voldoende 
inkomen voor hun levensonderhoud’

7. Op pagina 21, onder Opgroeien en opvoeden, ‘Wat gaan we doen’ de passage 
‘Preventie start bij kinderen: we bevorderen een gezonde leefstijl en 
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talentontwikkeling via de jeugdgezondheidszorg, ons sport- en 
beweegbeleid, Kansrijke Start, Gezonde scholen, cultuureducatie etc.’
als volgt wordt aangepast:
‘Preventie start bij kinderen: we bevorderen een gezonde leefstijl en 
talentontwikkeling via de jeugdgezondheidszorg, het jongerenwerk, ons 
sport- en beweegbeleid, Kansrijke Start, Gezonde scholen, cultuureducatie 
etc.’

8. Op pagina 22, onder 6. Thuis wonen der ambitie ‘Onze inwoners wonen zo lang 
mogelijk comfortabel en veilig thuis’
als volgt wordt aangepast:
‘Onze inwoners hebben een woning die past bij hun omstandigheden, 
wensen, behoeften en mogelijkheden.’
En op pagina 22, onder 6 de passage ‘Als gemeente zijn we ervoor 
verantwoordelijk dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Ook als zij zorg nodig hebben. Veel inwoners willen dat ook graag, 
zodat ze dicht bij hun netwerk wonen.’
als volgt wordt aangepast:
‘Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het bieden van passende 
woningen aan onze inwoners. Ook als zij zorg nodig hebben. Voor inwoners 
die dat willen en kunnen betekent dit: thuis en daarmee dicht bij hun 
netwerk blijven wonen.’

Toelichting:
Ad 1. We weten en erkennen dat het voor een deel van onze inwoners niet mogelijk is om 
zonder ondersteuning mee te doen. Dat willen we dan ook duidelijk benoemen.
Ad 2. We zijn het eens met de uitspraak dat zorgen en problemen bij het leven horen, 
maar willen tegelijk duidelijk maken dat er een punt kan komen waarop mensen hun 
eigen problemen niet meer kunnen oplossen
Ad 3. Niet iedereen heeft het vermogen om in dezelfde mate mee te doen aan de 
samenleving. Dat willen we ook in de kernwaarde tot uiting brengen.
Ad 4. Met deze toevoeging willen we ook het belang onderstrepen van de tijdigheid van 
hulp.
Ad 5. Met de toevoeging van deze 3 indicatoren zijn we beter in staat om de effecten van 
het beleid te volgen.
Ad 6. De ambitie voor Werk en inkomen dient naast het aspect ‘inkomen’ ook gericht te 
zijn op het aspect ‘actief meedoen in de maatschappij’, ofwel arbeidsparticipatie in brede 
zin.
Ad 7. Het jongerenwerk is een belangrijk instrument van de gemeente waarmee we 
kunnen bijdragen aan de ambitie van Opgroeien en opvoeden. Daarom vinden we het 
belangrijk om dit hier ook te noemen.
Ad 8. Thuis wonen is niet altijd de juiste oplossing en heeft ook een aantal nadelige 
effecten. Zo belemmert het de doorstroming op de woningmarkt en leidt het sneller tot 
eenzaamheid. Daarom willen wij minder expliciet sturen op thuis wonen en de kaders 
voor huisvesting ruimer formuleren.

Hillegom, 27 januari 2022
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