
 

 
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 20 augustus 2013 
 
 
 

1. Vacatures Adviesraad. De Adviesraad heeft momenteel twee vacatures, namelijk voor 
het lid op voordracht van de Familieraad Rivierduinen en voor het lid op voordracht 
van organisaties voor mensen met een zintuiglijke beperking zoals de NVBS. Er is 
contact opgenomen met deze organisaties om tot een spoedige invulling te kunnen 
komen. 
 

2. Ongevraagd advies Jeugd. De conceptversie van het ongevraagde advies Jeugd is 
besproken. Adviezen ten aanzien van jeugd gaan onder andere over preventie, vroeg 
signalering, goede diagnostiek, goede verdeling van sociale wijk- en jeugdgezinsteams 
en voldoende voorzieningen voor opvang en begeleiding op school en opleiding. Bij 
de adviezen worden ter illustratie casussen gevoegd. Het advies kan te zijner tijd 
geraadpleegd worden via de website van de Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl  

  
3. Inspraakversie notitie ‘Toekomst van het sociaal domein’. De Adviesraad heeft in een 

eerder stadium van deze notitie uitgebreid geadviseerd aan het college B&W van de 
gemeente Leiden. Het gevraagde advies over de inspraakversie beperkt zich daarom 
tot hoofdstuk 7 van deze notitie, de uitwerking van scenario 3.  In het advies wordt 
onder andere aandacht gevraagd voor het gelijktijdig informeren van zorgvragers en 
zorgaanbieders en waarborgen van recht op ondersteuning en begeleiding via de 
Wmo. Dit advies is op te vragen via de website van de Adviesraad. 
 

4. Burgerparticipatie. Ten aanzien van de informerende rol van de gemeente naar haar 
burgers over de veranderingen in het sociale domein, is de Adviesraad vorig jaar 
door de wethouder gevraagd hierover mee te denken. Omdat de gemeente tot op 
heden nog geen stuk over de communicatiewijze heeft opgesteld, heeft de voorzitter 
het initiatief genomen om samen met een adviseur van het landelijke programma 
‘Aandacht voor iedereen’ en een beleidsmedewerker van de gemeente Leiden een 
plan op te zetten de burgers wijksgewijs te informeren en hen de mogelijkheid te 
geven mee te denken met de gemeente. De verschillende conceptvoorstellen zijn op 
de vergadering besproken en de keuze is gevallen op wijkgericht burgers informeren 
en verleiden mee te denken over eigen kracht en het sociale domein.   
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