
 

 

 
 
 
Betreft: Ongevraagd advies naar aanleiding van de resultaten uit de vier 

gehouden wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’.  
Uitgebracht door de Adviesraad WMO Leiden d.d. 10 februari 2014  
 
Hierbij bieden wij u de resultaten van de 4 bijeenkomsten aan die georganiseerd zijn in het 
kader van ‘Samen naar Beter’. De raad kiest ervoor u thematisch te informeren wat de 
deelnemers hebben aangegeven als wensen en op te lossen belemmeringen. Daarnaast wordt 
per wijk een overzicht gegeven van de aangedragen onderwerpen. Als bijlage treft u tevens  
een lijst aan met belangrijke webadressen.  
 
Het is de raad duidelijk geworden tijdens de bijeenkomsten dat heldere informatie over de 
landelijke veranderingen in het sociale domein nodig is om van de burgers een actieve 
houding en inzet te kunnen vragen. De deelnemers aan de 4 bijeenkomsten worden door de 
Adviesraad schriftelijk geïnformeerd over het doel van de bijeenkomsten, kopie van de 
presentatie door mevrouw Van Dommelen van “Aandacht voor Iedereen” en dit advies 
inclusief de bijlagen. Uw antwoord zal de raad eveneens aan alle deelnemers doen toekomen. 
 
De aanwezigen tijdens de bijeenkomsten willen zelf een actieve bijdrage leveren, maar hopen 
ook op (gedeeltelijke) facilitering door de gemeente Leiden. 
 
De raad adviseert u een centrale registratie van buurtinitiatieven in het leven ( te laten ) 
roepen zodat initiatiefnemers van elkaar kunnen leren en niet steeds hetzelfde wiel behoeft 
te worden uitgevonden. Voor alle duidelijkheid wil de raad hierbij nog aangeven dat we niet 
bedoelen dat er een centrale coördinatie komt, maar dat ergens door iemand centraal alle 
initiatieven worden bijgehouden en vindbaar zijn voor belangstellenden. De rubriek sociaal 
domein in de stadskrant kan melding maken van nieuwe initiatieven. Een interactieve pagina 
op de website van de gemeente zou ruimte kunnen bieden om voorbeelden te geven en 
oproepen te doen.    
 
De raad adviseert u de gesprekken met de 4 ‘wijken’ voort te zetten en de bijlagen als 
vertrekpunt te nemen. Het komt de raad voor dat het inspirerend kan werken als u aangeeft 
in uw antwoord dat u omstreeks dezelfde datum (21 november, 25 november, 9 december 
of 18 december) in 2014 samen met de wijk gaat evalueren wat tot stand is gekomen 
afgelopen jaar door samen op te trekken en buurtinitiatieven te faciliteren. 
 
Daarnaast adviseert de raad u het mogelijk te maken in de overige wijken van Leiden een 
dergelijke bijeenkomst te faciliteren. In principe is de Adviesraad wederom bereid het 
initiatief hiervoor te nemen. 
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