
 

 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 11 maart 2014 
 

1. Data voor de nieuwe 8 wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’ zijn op 
donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur: 

• 27 maart Hoge Mors, Buurtcentrum Morschwijck, Topaaslaan 19 

• 17 april Meerburg en Roomburg, locatie volgt t.z.t. 

• 24 april  Professorenwijk, locatie volgt t.z.t. 

• 15 mei Zuidwest (noord), locatie volgt t.z.t. 

• 22 mei Noord, locatie volgt t.z.t. 

• 12 juni Vreewijk en Tuinstadwijk, locatie Woonzorgcentrum Groenhoven, 
Witte Rozenstraat 21 

• 19 juni Zuidwest (zuid), locatie volgt t.z.t. 

• 3 juli Lage Mors en Transvaalbuurt, locatie volgt t.z.t. 
U kunt zich aanmelden bij iedereenteltmee@leiden.nl 
Zie ook de website van de gemeente Leiden http://gemeente.leiden.nl/projecten/mee-
met-leiden/iedereen-telt-mee/ 
 

2. De Adviesraad gaat in op de uitnodiging  van de landelijke koepel Wmo-raden om als 
één van de twintig geselecteerde Wmo-raden vooralsnog voor één jaar deel te 
nemen aan een speciale signaalgroep gekoppeld aan het in te stellen digitale meldpunt 
transities ‘wmomelden.nl’,  initiatief van de koepel. De bedoeling van dit digitale 
meldpunt is dat Wmo-raden elkaar helpen en versterken bij de transities en in de 
zoektocht naar toekomstbestendige burger- en cliëntenparticipatie. Met deze website 
kunnen alle Wmo-raden en hun individuele raadsleden, lid of geen lid van de koepel, 
vragen stellen, knelpunten melden, meningen-suggesties-oplossingen en best practices 
delen op het gebied van de lopende transities en het lokaal vormgeven van burger- en 
cliëntenparticipatie. 
 

3. In de vergadering wordt het concept ongevraagde advies met betrekking tot 
cliëntondersteuning besproken. Kern in het advies zijn met name de eisen die gesteld 
worden aan een goede cliëntondersteuning. Na verwerking van de opmerkingen, zal 
het ongevraagde advies aangeboden worden aan het college, hierna zal het geplaatst 
worden op de website van de Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl 
 

4. Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren en de extra deskundigheid die de 
nieuwe Wmo vraagt, bezint de Adviesraad zich op zijn samenstelling. 
 

5. Onderwerpen voor speerpunten in het werkplan 2015 van de Adviesraad die 
besproken zijn o.a. uitkomsten van de wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’, 
uitvoering sociale wijkteams/jeugd- en gezinsteams en gevolgen van de 
decentralisaties in het sociale domein. 
 

 

 

 

21 maart 2014 

Yasemin Tel 

Beleidsmedewerker Adviesraad WMO Leiden 


