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Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toevoegen: , met dien verstande dat  

1. op blz. 4 de tekst vanaf “We hebben regionaal een evaluatie laten doen …” tot het 

eind van de bladzijde wordt geschrapt; 

2. op blz. 5  

− de tekst “Vanaf 2015 worden gesprekken gevoerd door professionals van SWH, 

Kwadraad, HOZO, MEE en de ISD Bollenstreek.” wordt gewijzigd in “Vanaf 2015 

worden gesprekken gevoerd door professionals van SWH, Kwadraad, HOZO en 

MEE.”; 

− de alinea die begint met “Vanwege de hoge frequentie” wordt geschrapt; 

− de tekst “in nauw overleg met de gespreksvoerders (maatschappelijk 

middenveld en de ISD)” wordt gewijzigd in “in nauw overleg met de 

gespreksvoerders en de ISD”; 

− de alinea die begint met “Naarmate er meer” wordt geschrapt. 

 

Toelichting: 

Voorgesteld wordt om de ISD toe te voegen aan de organisaties die de gesprekken 

voeren in geval van maatwerk. Wij zijn van mening dat hierdoor het lokale, sociale 

netwerk wordt verzwakt. 

Het toevoegen van de ISD als gesprekspartner is een antwoord op de evaluatie die is 

gehouden op de huidige werkwijze met het maatschappelijk middenveld als 

gespreksvoerder. Wij vinden dit geen antwoord op het in de evaluatie geschetste 

probleem van dubbel informatie vragen. Het beter afstemmen van de inhoud van het 

gesprek in combinatie met verbeterde verslaglegging zou hiervoor voldoende moeten 

zijn. Deze actie is reeds voorgenomen.  

De wethouder gaf in zijn beantwoording tijdens de Uitwisseling aan dat 95% van de 

aanvragen maatwerk betreft en dat dus 95% van de gesprekken door de ISD gaat worden 

gevoerd. Hij hoopt op een verschuiving in de toekomst, als er meer algemene 

voorzieningen beschikbaar zijn. Tot die tijd worden de maatschappelijke partners 

geschoold. Maar het gaat hier om een vaardigheid en die moet je gewoon doen om het 

te verbeteren.  

Een bijkomend effect is dat de maatschappelijke partners naar onze mening de toegang 

tot veel informatie verliezen door de gesprekken grotendeels door de ISD te laten 

voeren. Het is juist de lokale kracht die we in stelling willen brengen, maar als zij geen 

gesprekken voeren, kunnen ze niet delen wat zij verder voor lokale kennis hebben en 

kunnen zij deze kennis ook minder goed verder opbouwen.  

Wij pleiten er dan ook voor om de gespreksvoering door het maatschappelijk 

middenveld te laten doen en de ISD niet toe te voegen. 
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Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 

, met dien verstande dat op blz. 12 de tekst “Mantelzorgondersteuning. (dit werken we 

regionaal uit)” wordt vervangen door:  

Mantelzorgondersteuning. 

De mantelzorgondersteuning blijft uitgevoerd worden door SWH. De gemeente levert 

hieraan een beleidsmatige bijdrage door de Hillegomse mantelzorgers en hun 

ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Een belangrijke component is om na te 

gaan hoe goed mantelzorgers de weg naar SWH vinden en het aanbod kennen. 

 

Toelichting: 

Door mantelzorgondersteuning lokaal te beleggen bij SWH is het bereik verviervoudigd! 

(2013) Toch stelt het college voor mantelzorgondersteuning in de regio neer te leggen. 

Zonder verdere onderbouwing. Wij willen in de Lokale uitwerking Wmo-beleid 

vastleggen dat de mantelzorgondersteuning bij SWH blijft. Wij pleiten hier voor het 

principe regionaal voorbakken, lokaal afbakken. Een regionale scan van 

mantelzorgondersteuning en invulling van het mantelzorgcompliment kan prima 

samengaan met een lokale aanvulling waarbij gekeken wordt naar de Hillegomse 

mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte, waarin een belangrijke component is 

om na te gaan hoe goed zij de weg naar SWH vinden en het aanbod kennen.  

 

Aangebrachte wijziging: 

De vervangende tekst gewijzigd in:  

Mantelzorgondersteuning. 

De mantelzorgondersteuning blijft lokaal uitgevoerd worden. De gemeente levert 

hieraan een beleidsmatige bijdrage door de Hillegomse mantelzorgers en hun 

ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Een belangrijke component is om na te 

gaan hoe goed mantelzorgers de weg naar de lokale ondersteuning vinden en het 

aanbod kennen. 

In de toelichting ‘SWH’ overal vervangen door ‘de lokale ondersteuning’. 
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Tekst amendement: 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 



, met dien verstande dat aan de actiepuntenlijst het volgende actiepunt wordt 

toegevoegd: 

§ Actiepunten uit Lokale uitwerking Hillegom Raad Einddatum 

1 We gaan beleid opstellen hoe en onder welke 

voorwaarden inwoners en maatschappelijke 

initiatieven het “right to challenge”  binnen de 

Wmo kunnen uitoefenen. 

Ja 1e helft 

2015 

 

Toelichting: 

Het “right to challenge”  regelt hoe bewonersinitiatieven betrokken kunnen worden bij 

de uitvoering van het beleid en aan welke criteria ze dan moeten voldoen. 

In de Wmo2015 staat dat bewoners de gemeente mogen uitdagen als zij denken dat ze 

de zorg beter kunnen verlenen dan de gemeente. In de beoordeling nemen gemeenten 

ook de sociale meerwaarde van bewonersinitatieven mee. Bewoners kunnen zo een bod 

doen op de gehele zorgtaken, maar ook op een deel daarvan. 

 

Het “right to challenge”  is als een experimenteer-artikel in de Wmo opgenomen. De 

PvdA vindt dat burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven een belangrijk 

uitgangspunt zijn om concreet invulling te geven aan een sterke lokale sociale 

infrastructuur. Aan het credo “van eerst de overheid naar eerst de burger” kan invulling 

gegeven worden door meer gebruik te maken van de kwaliteiten, kennis en kracht van 

de samenleving. Er moet ruimte zijn voor initiatieven en innovatie op het gebied van 

zorg en ondersteuning. 

Lokaal beleid is noodzakelijk om het “right to challenge”  goed te kunnen inzetten in de 

Hillegomse samenleving. Daarom moet er beleid opgesteld worden waarin o.a. 

voorwaarden worden genoemd waaronder inwoners en maatschappelijke initiatieven 

betrokken kunnen worden bij de uitvoering van het beleid. 

Uiteraard dienen inwoners actief op de hoogte gebracht te worden van het “right to 

challenge”, wil het een succes kunnen worden. 

 


