
 
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 16 oktober 2012 
 

1. Begin 2013 wil de Adviesraad in gesprek gaan met een manager van Stichting Libertas 
Leiden die zich bezig houdt met het buurtwerk. Belangrijkste onderwerpen zullen zijn 
de samenwerking in de buurt/wijk en wat er wordt gedaan met signalen van 
bewoners. Dit naar aanleiding van verkregen informatie uit werkbezoeken die de 
Adviesraad bracht aan het buurtopbouwwerk in Leiden Noord en een 
huiskamerproject in de Kooi. 

2. Ieder vier jaar moet de gemeente een lokale nota Volksgezondheidbeleid opstellen. In 
regionaal verband heeft de GGD Hollands Midden een adviesnota opgesteld ten 
behoeve van de regiogemeenten. De Adviesraad bespreekt de uitgangspunten van 
deze nota en de voorstellen. Besloten wordt ten behoeve van de nota van de 
gemeente Leiden een preadvies uit te brengen aan het college. In het advies komt o.a. 
te staan dat doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden) geformuleerd dienen te worden en dat activiteiten van de GGD plaats 
krijgen binnen het wijkgericht werken. 

3. In de vergadering worden de benchmark Wmo 2012, en het tevredenheidsonderzoek 
onder mantelzorgers, resultaten van de gemeente Leiden over 2011 besproken. In 
een gesprek dat de Adviesraad op 25 oktober met de gemeente en de SGBO heeft 
over deze onderzoeken zal aan de SGBO. vragen gesteld worden o.a. over het 
invullen van de vragenlijsten, namelijk soms word er verkeerd ingevuld, de nuancering 
tussen verschillende percentages bij de scores en definitie van mantelzorgers (voor 
dit onderzoek werden namelijk ook mensen als mantelzorger beschouwd die 0-4 en 
4-8 uur per week voor iemand zorgen, terwijl in de gangbare definitie iemand pas 
mantelzorger is wanneer er tenminste 8 uur per week zorg wordt gegeven). Vragen 
bestemt voor de gemeente Leiden, die inhoudelijk op het beleid ingaan, stelt de 
Adviesraad apart. 

4. Ter voorbereiding op het overleg met de wethouder 31 oktober a.s., bespreekt de 
Adviesraad het concept evaluatieverslag van het project ‘Doorkantelen’ in de 
gemeente Leiden. Besloten wordt op voorhand aan de gemeente vragen te stellen. 
Deze vragen gaan over hoe er omgegaan wordt met het onderwerp Eigen Kracht van 
de burger, op welke wijze de zorgtoewijzing gaat plaatsvinden, wanneer de gemeente 
Leiden helemaal gekanteld kan gaan werken (aangepaste verordening, ander formulier 
voor vragen op het gebied van maatschappelijke participatie), met welke GGZ 
organisatie is samengewerkt in dit project e.d. Ook heeft de Adviesraad het 
ongevraagde advies ‘Maatschappelijke participatie van niet westerse allochtonen’, van 
9 december 2009 op de agenda gezet. De Adviesraad vindt namelijk dat de gemeente 
Leiden onvoldoende heeft gereageerd. 
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