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Betreft: Gevraagd advies Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling Deel 1- 

2013-2017 ‘Iedereen telt mee’. Van voor mensen naar met mensen 
d.d. 22-01-2013. 

Uitgebracht d.d.  1 maart 2013 door de Adviesraad WMO Leiden. 

 

 

1. Inleiding 
Hierbij adviseert de Adviesraad WMO Leiden over het Beleidsplan Maatschappelijke 
Ontwikkeling Deel 1-2013-2017 ‘Iedereen telt mee’. Van voor mensen naar met mensen, 
door het college van B&W vastgesteld voor inspraak op 22 januari 2013.  
De Adviesraad is positief over de manier waarop bij het opstellen van dit beleidsplan alle 
partijen in de stad een bijdrage hebben kunnen leveren. De Adviesraad is nauw betrokken 
geweest bij de totstandkoming van dit beleidsplan en heeft in voortijdig stadium meegedacht 
en geadviseerd over de vorm en inhoud. Nagenoeg alle opmerkingen en adviezen van de 
Adviesraad zijn opgenomen in dit goed leesbare voorliggende stuk. Begrijpelijk is dat 
bepaalde zaken pas concreet kunnen worden uitgewerkt wanneer meer bekend is over de 
inhoudelijke en financiële gevolgen van het regeerakkoord Rutte II. Dit advies zal zich 
beperken tot een aantal accenten in het beleidsplan.  

 

2. Adviezen  
2.1 De Adviesraad is van mening dat alle kwetsbare groepen in een dergelijke nota 

opgesomd dienen te worden. Zoals verstandelijke- en psychiatrisch gehandicapten, 
vluchtelingen en dementerenden.  

 
2.2 p. 27: Stimuleren van sociale binding en participatie. Met betrekking tot het 

vroegtijdig bereiken en ondersteunen van kwetsbare groepen. Hoewel mantelzorgers 
bij het hoofdstuk preventie uitvoerig aan de orde komen, wil de Adviesraad erop 
wijzen dat (dreigend) overbelaste mantelzorgers ook gerekend kunnen worden tot 
bovengenoemde kwetsbare groep. Door intensieve zorgtaken kunnen zij immers niet 
meer toekomen aan participatie en (dreigen hierdoor te) vereenzamen. De 
Adviesraad adviseert mantelzorgers op te nemen bij de genoemde opsomming op 
pagina 27. 

 
2.2 p. 28/29: ‘Mensen kunnen ook beperkingen ervaren als gevolg van de manier waarop de 

omgeving zich gedraagt of is ingericht.’ Vervolgens wordt ingegaan op de manier waarop 
men zich gedraagt. De Adviesraad adviseert in dit stuk ook in te gaan op de 
ruimtelijke toegankelijkheid (zie het advies Handreiking toegankelijkheid openbare 
ruimte d.d. 22-01-2009) deze is minstens zo belangrijk bij het voeren van inclusief 
beleid. 

 
2.3 p. 31 en 35: De Adviesraad adviseert bij de prestaties met betrekking tot ‘vrijwillige 

inzet’ en  ‘mantelzorgondersteuning’ op te nemen dat in de gemeentelijke relevante 
beleidsplannen en uitvoeringsnota’s uitgegaan wordt en gewerkt wordt volgens de 8 
algemeen aanvaarde basisfuncties ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk (zie 
beleidsbrief d.d. 30-03-2009 van staatssecretaris Bussemaker).  

  
2.4 p. 38: Met betrekking tot ‘Professionalisering & centralisering intake, gebaseerd op 

willen en kunnen’. Uit de tekst wordt niet helemaal duidelijk of degene die het 
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gesprek voert, de zogenaamde ‘gespreksvoeder’, onafhankelijk is van degene die de 
toetsing en de verstrekking doet. Geadviseerd wordt de tekst op dit punt te 
verduidelijken. De Adviesraad verwijst naar zijn advies d.d. 02-09-2010 waarin 
geadviseerd wordt het gesprek aan een aantal voorwaarden te laten voldoen, namelijk 
het gesprek dient te worden gevoerd door een persoon die onafhankelijk van de 
indicatie stellende instantie kan opereren.  

  
2.5 p. 38 en 39: De gemeente Leiden dient rekening te houden met het feit dat bij een 

gekantelde werkwijze de huidige bezwaarschriftprocedure als enige 
bezwaarmogelijkheid niet meer volstaat. De Adviesraad adviseert een vorm van 
bemiddeling in te voeren als tussenstap in de bezwaarschriftenprocedure (zie 
gevraagd advies d.d. 04-04-2012 inzake uitgangspuntennotitie uitbreiding Wmo). 

 
2.6 p. 38: De Adviesraad is voorstander van een integrale benadering van het gesprek, 

waarin het hele systeem van de hulpvrager in kaart wordt gebracht. De Adviesraad 
adviseert om de mogelijkheid afzonderlijk een gesprek met de mantelzorger in dit 
systeem te hebben, open te houden. 

  

 

 
Adviesraad WMO Leiden 
1 maart 2013 


