
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 19 maart 2013 
 
 

1. Welkom wordt geheten aan de heer Remco Gottenbos, lid van de Adviesraad op 
voordracht van de Cliëntenraad van stichting De Binnenvest. De heer Gottenbos 
volgt per 1 april de heer De Kinderen op. Om zich in te kunnen werken, woont hij 
alvast deze vergadering bij. 
 

2. In de vergadering wordt het concept ongevraagde advies slachtoffers van huiselijk 
geweld besproken. Nadat de opmerkingen aanvullingen in het stuk verwerkt zijn, 
wordt het aangeboden aan het College. Te zijner tijd zal dit advies te raadplegen zijn 
via de website van de Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl  
 

3. In de vergadering wordt het concept gevraagde advies over de conceptverordening 
Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2013 besproken. De 
Adviesraad vindt de verordening in zijn algemeenheid gekanteld en kan hiermee 
instemmen. Omdat de Raad de verordening op sommige punten niet toegankelijk en 
inhoudelijk onduidelijk vindt, wordt de modelverordening van de VNG naast deze 
conceptverordening gelegd om zo tot een advies te komen. De Adviesraad vindt het 
belangrijk dat:  

− De gemeente Leiden dient te vermijden dat politieke en financiële 
overwegingen van invloed zijn op de inhoud van het gesprek. Het is daarom 
ongewenst wanneer er vermenging is van de inhoud van het gesprek en het 
besluit dat vervolgens door de gemeente wordt genomen. 

− Het gesprek dient altijd in een verslag vastgelegd te worden. 

− Dat de mantelzorger ook als belanghebbende wordt aangemerkt. 
Dit advies is te raadplegen via de website van de Adviesraad 
www.adviesraadwmoleiden.nl  
 

4. Voorbereidingen voor het werkplan 2014 worden getroffen. Voor 2014 heeft de 
Adviesraad naast de onderwerpen die vast onderdeel van het werkplan uitmaken 
zoals monitoren van de compensatieplicht en invoering van de kanteling, de volgende 
speerpunten:  

− Wijk- en buurtgericht werken 

− Jeugd 

− Alle veranderingen van de AWBZ naar de Wmo 
 
 

 
10 april 2013 
Yasemin Tel 
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO Leiden 


