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HILLEGOM - Volop kritiek was er donderdag voor wethouder Frits Roelfsema over het 
geven van een eigen lokaal gezicht aan de zorg in Hillegom. PvdA, GroenLinks en Bloeiend 
Hillegom vonden de plannen van Roelfsema zelfs zo ondermaats, dat ze er eigenlijk nog niet 
eens over hadden willen praten. De overige partijen besloten om het punt toch op de agenda te 
zetten. 

Waar GroenLinks en Bloeiend Hillegom besloten om meteen aan te kondigen dat ze tegen de 
voorstellen zouden stemmen en er verder weinig woorden aan vuil maakten, waagde PvdA’er 
Annemieke van Dijk nog een poging om de plannen voor haar partij acceptabel te maken. Ze 
diende drie aanvullings- en wijzigingsvoorstellen in om het concreter en lokaler te maken. 
Maar ook Van Dijk besloot uiteindelijk tegen de plannen te stemmen. 

Reden daarvoor was de inzet van de ISD, de gezamenlijke sociale dienst, in Hillegom. Die 
voert nu vrijwel alle gesprekken met Hillegommers die hulp vragen. Tot voor kort gebeurde 
dat door Hillegomse organisaties. Het is wel de bedoeling dat de rol van de ISD geleidelijk 
aan minder wordt, zei Roelfsema. 

Maar, zei Van Dijk, het betekent wel dat je nu de opgebouwde deskundigheid van de eigen 
Hillegomse organisaties laat wegebben en dat je die straks dan weer moet gaan opbouwen. De 
coalitiepartijen vonden echter dat de inzet van de ISD voorlopig nog hard nodig is. Volgens 
D66’er Theo Adamse beschikken de lokale organisaties op dit moment niet over de benodigde 
deskundigheid. 

De WMO-raad schreef vorige maand al een brandbrief aan de raad met de waarschuwing dat 
de lokale invulling een maand voor de overgang van de zorgtaken nog steeds niet verder was 
dan vage toezeggingen en plannen. Begin deze maand kreeg Roelfsema daar ook van vrijwel 
alle partijen kritiek op. Hij stelde in reactie daarop een lijstje met actiepunten af, donderdag 
zegde hij toe dat het allemaal na de zomer echt goed geregeld zal zijn. 

Daarmee kreeg hij groen licht van de vier coalitiepartijen om voorlopig door te gaan. 
Voorzitter Henny Meijwaard van de WMO-raad wilde na afloop niet inhoudelijk reageren. 
,,Dat lijkt me op dit moment niet verstandig’’. 

 


