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1.Inleiding 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. 
Het doel van de Wmo is dat elke burger volwaardig aan de samenleving kan participeren, 
met daarbij speciale aandacht voor mensen met een beperking. 
 
De uitvoering van de Wmo is in handen van de gemeente. In de wet is expliciet vastgelegd 
dat het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) burgers betrekt bij het opstellen 
en voorbereiden van gemeentelijk beleid op het gebied van de maatschappelijke 
ondersteuning. Om dit te realiseren heeft de gemeente Leiden ervoor gekozen de 
Adviesraad WMO in te stellen.   
 
In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de rol, de taken en de samenstelling van de 
Adviesraad. Verder treft u een beschrijving aan van de werkwijze en activiteiten van de 
Adviesraad in 2013, een overzicht van de uitgebrachte adviezen en tot slot de namen van de 
personen die samen de Adviesraad WMO vormen. 
 
Terugblikkend op de activiteiten uit 2013: 
In 2013 bracht de Adviesraad 1 preadvies, 10 gevraagde adviezen en 2 ongevraagde adviezen 
uit.  Hiernaast heeft de Adviesraad begin 2013 twee informatieve artikelen geschreven over 
eigen kracht van de burger. Deze artikelen zijn aangeboden aan zowel de achterban, politieke 
partijen als andere belanghebbende organisaties. 
 
Er is door de Adviesraad in 2013 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel 
in het overleg met de wethouder, als in het reguliere ambtelijk overleg en de andere 
betrokken beleidsambtenaren. Ook is contact onderhouden met de gemeenteraadsleden 
met Wmo in hun portefeuille.  
Geïnvesteerd is in de eigen deskundigheid van de Adviesraad via scholing en werkbezoeken. 
Contacten met derden zijn gecontinueerd, zoals contacten met de achterban en met 
voorzitters van Wmo-raden in regio. Met deze Wmo-raden is overlegd bij de advisering 
rondom de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de aanbesteding hulpmiddelen 
Wmo 2014-2017 in het regionale verband van Holland Rijnland. 
In 2013 zijn er twee bijeenkomsten met de achterban geweest.  
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2. Taken Adviesraad WMO Leiden 
 
De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om met de invoering van de Wmo de wijze van 
advisering te formaliseren. Deze formalisering heeft plaatsgevonden door de Adviesraad 
WMO Leiden in het leven te roepen. 
 
De instelling van de Adviesraad is in de gemeente Leiden vastgelegd in een ‘Reglement 
Adviesraad WMO Leiden’. Daarin staat ook over welke onderwerpen de Adviesraad het 
college kan adviseren.  
 
Brede adviesfunctie 
Volgens het Reglement adviseert de Raad het College van B&W - gevraagd en ongevraagd - 
over alles wat  samenhangt met de uitvoering van de Wmo. Daarnaast heeft de Adviesraad 
tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over de manier waarop de gemeente in haar 
gehele beleid de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van mensen 
bevordert. De gemeente vraagt in dat kader extra aandacht voor mensen met lichamelijke 
en/of verstandelijke functiebeperkingen, mensen met een chronische ziekte, mensen met 
psychische of psychosociale aandoeningen, mantelzorgers en hulpbehoevende ouderen. 
 
Samenstelling Adviesraad  
De Adviesraad bestaat uit tien leden en een voorzitter. De voorzitter en de leden worden 
benoemd door het college van B&W. Leden worden voorgedragen door organisaties. De 
Adviesraad kan zelf een kandidaat voor het voorzitterschap voordragen. Op 15 november 
2011 heeft het College van B&W een Aanhangsel bij het Reglement van de Adviesraad 
goedgekeurd. Dit houdt in dat de artikelen met betrekking tot de samenstelling en de 
bijzondere bepalingen betreffende de omvang en voordracht verruimd zijn en meer 
toekomstbestendig zijn gemaakt. Kernpunt uit dit aanhangsel is dat de organisaties personen 
kunnen voordragen die de brede doelgroep vertegenwoordigen en niet alleen de belangen 
van de afvaardigende organisatie behartigen. Zo behartigt de vertegenwoordiger van de 
Reuma Patiënten Vereniging de belangen van de brede groep chronisch zieken.  
Ook kan de Adviesraad indien gewenst voor de advisering uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiging van een nieuwe, nog niet in het reglement staande doelgroep. 
  
De gemeente Leiden heeft  gekozen voor voordrachten uit de kring van de  volgende 
organisaties: 

• Oogvereniging Leiden e.o. (voorheen Nederlandse Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden Leiden e.o. ) 

• Reuma Patiënten Vereniging Leiden e.o. 

• Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’  

• KansPlus Rijnstreek: Vereniging Ouders en verwanten van mensen met een 
verstandelijke en/of meervoudige belemmering 

• Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Leiden (KBO) 

• Protestants Christelijke Ouderenbond - Belangenbehartiging 50-plus, afdeling Leiden 
(PCOB) 

• Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, afdeling Leiden (ANBO)  

• Organisaties op gebied van GGZ en/of OGGZ: Cliëntenraad Stichting De Binnenvest/ 
Stichting ZON en Familieraad Rivierduinen 

• Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM) 
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In 2013 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting: 

• Op 1 april 2013 volgde de heer Gottenbos de heer de Kinderen op als lid van de 
Adviesraad op voordracht van Cliëntenraad de Binnenvest. 

• De zittingstermijn van de heer Schuurman liep af op 31 mei 2013. Hij stelde zich niet 
herkiesbaar. Per 1 juni 2013 volgde de heer Hogendoorn hem op als lid van de 
Adviesraad op voordracht van de ANBO. 

• De zittingstermijn van de heer Van Loon liep af op 31 mei 2013. De heer van Loon is 
aangebleven tot hij per 1 september werd opgevolgd door mevrouw Van Rhee,  op 
voordracht KansPlus Rijnstreek.  

• Mevrouw Duindam is per 1 november 2013 lid geworden van de  Adviesraad op 
voordracht van de Familieraad Rivierduinen.  

 
3.  Werkwijze en activiteiten Adviesraad WMO Leiden 
 
3.1 Algemeen 
De Adviesraad WMO komt in principe eenmaal per maand plenair bij elkaar. Daarnaast 
worden in werkgroepen conceptadviezen voorbereid of thema’s uitvoeriger besproken. 
 
Vergaderingen 
De Adviesraad heeft in 2013 elf keer een plenaire vergadering gehouden. 
De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren: 

- Decentralisatie Awbz 
- Nieuwe Wmo 2015  
- Decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten 
- Verandering in de aanspraak op de Zorgzwaartepakketten 
- Invoering van de Kanteling 
- Eigen kracht van de burger  
- Toekomstbestendige Wmo-raad 
- Sociaal domein 
- Slachtoffers van huiselijk geweld 
- Wijkgericht werken, pilots sociale wijkteams 
- Lokaal gezondheidsbeleid 
- Contacten met de achterban 

 
Werkgroepen 
Voor sommige onderwerpen was het nodig om in een kleinere samenstelling van gedachten 
te wisselen en een (pre)advies voor te bereiden. Zo werd in werkgroepen bijvoorbeeld  
gesproken over huiselijk geweld, eigen kracht van de burger en kwaliteit van de 
cliëntenondersteuning. De samenstelling van de werkgroepen wisselde per thema. 
 
Overleg met de wethouder 
Het Reglement Adviesraad WMO Leiden bepaalt dat er tenminste tweemaal per jaar overleg 
plaatsvindt met de wethouder over het uit de Wmo voortvloeiende beleid. In 2013 heeft de 
Adviesraad in april en oktober overleg gehad met de wethouder Jeugd, Welzijn, Zorg en 
Personeelszaken, mevrouw R.A. van Gelderen. Besproken onderwerpen zijn o.a. 
beleidsontwikkelingen ten aanzien van invoering van de Kanteling,  transities Awbz, jeugd en 
invoering van het wijkgericht werken, de pilots sociale wijkteams. Verder is er met de 
wethouder ook gesproken over het toekomstbestendig maken van de Adviesraad WMO 
Leiden.  
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Ambtelijk overleg 
Om informatie uit te wisselen, inzicht te krijgen in de planning van het College van B&W en 
de stand van zaken rond diverse Wmo- en aanpalende thema’s te vernemen, heeft de 
Adviesraad ambtelijk overleg. Dit overleg vond in 2013 maandelijks plaats met de vaste 
contactambtenaar, de heer H. de Graaff, de voorzitter en de beleidsmedewerker. Met 
andere ambtenaren is ook overleg geweest om bijgepraat te worden over de implementatie 
van adviezen van de Adviesraad en om in een vroeg stadium betrokken te worden bij 
beleidsontwikkelingen.  
 
Contacten met de gemeenteraadsleden  
Gemeenteraadsleden uit de commissie Onderwijs en Samenleving worden erop 
geattendeerd wanneer een advies is uitgebracht en dit te raadplegen is via de website van de 
Adviesraad. Naar aanleiding hiervan is in 2013 over een aantal adviezen aanvullende 
informatie verstrekt. Hiernaast informeren de Adviesraad en de raadsleden elkaar over 
relevante onderwerpen. Ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft de 
Adviesraad een handreiking geschreven en aan de politieke partijen aangeboden. 
 
Werkbezoek en bijwonen van bijeenkomsten 
Adviesraadsleden hebben in 2013 werkbezoeken afgelegd bij: 

• Intramurale instellingen die Zorgzwaartepakketten verzorging en verpleging (ZZP VV) 
aan ouderen leverden. Zorgcentrum ’t Huis op de Waard, Stichting Topaz, Stichting 
Libertas Leiden en Zorgcentrum Roomburgh zijn bezocht. In verband met de 
veranderingen in de aanspraken op de ZZP’s met ingang van 2013, namelijk dat ZZP’s  
1 en 2 vervallen, heeft de Adviesraad in zijn werkbezoeken o.a. gevraagd wat de 
gevolgen en risico’s zijn van deze veranderingen voor de cliënten en hun 
mantelzorgers. 

• Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden Noord. Een afvaardiging van het bestuur 
heeft de Adviesraad een rondleiding gegeven door het gebouw en verteld over de 
functies van het centrum. De Adviesraad was in het kader van wijkgericht werken 
met name geïnteresseerd in de samenwerking met andere organisaties in de wijk en 
de buurtfunctie van het centrum. 

• Stichting Libertas Leiden, Het Gebouw Leiden Noord. De Adviesraad heeft een 
gesprek gehad met de teamleider over de functie van ‘Het Gebouw’ en de rol van 
Libertas in het wijkgericht werken in Noord. 
 

Verder hebben Adviesraadsleden deelgenomen aan symposia, bijeenkomsten en presentaties 
en lezingen over diverse onderwerpen zoals transitie Awbz, transitie jeugdzorg en  
versterken van sociale netwerken. 
 
Deskundigheidsbevordering en verbeteren van het eigen functioneren 
De Adviesraad vindt het van belang om zich bij te scholen. De scholing is zowel gericht op 
het verdiepen van de inhoudelijke kennis als op het verhogen van de eigen professionaliteit.  
In februari 2013 is een deskundigheidsbijeenkomst gevolgd over rollen en competenties van 
een toekomstbestendige Wmo-raad, in vervolg op de hierover gehouden bijeenkomst in 
2012. Benodigde rollen, competenties en vaardigheden zijn in kaart gebracht. Besloten is dat 
de Adviesraad gaat werken met een kaart waarop per lid zijn vaardigheden en competenties 
worden geïnventariseerd, zodat duidelijk is waar nog behoefte aan is.  
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Eigen website 
De Adviesraad publiceert op de site de uitgebrachte adviezen, de gemeentelijke reactie 
hierop en de terugkoppeling van de plenaire vergaderingen. Tevens staan op de website het 
werkplan en de jaarverslagen. Op de website is een overzicht te vinden van handige links 
naar (belangen)organisaties die actief zijn op het Wmo-terrein.  
In 2013 is de website 1562 maal bezocht. Meest opgevraagde publicatie in december 2013 
was het ongevraagde advies jeugd. De website is te vinden via www.adviesraadwmoleiden.nl.  
 
3.2 Contacten met de achterban 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat er goed contact is met de directe achterban van de 
Adviesraad; de organisaties die gerechtigd zijn Adviesraadsleden voor te dragen. Op een 
interactieve manier wil de Adviesraad thema’s die essentieel zijn voor het welslagen van de 
Wmo in bijeenkomsten met de achterban bespreken. In overleg met de achterban wordt de 
agenda voor deze bijeenkomsten opgesteld. In mei en november 2013 vonden deze 
bijeenkomsten plaats. Hier werden casussen besproken met betrekking tot het inzetten van 
de eigen kracht van de burger bij hulpvragen en het keukentafelgesprek. Daarnaast werd er 
door het Transitiebureau (VWS) beide keren een stand van zaken gegeven met betrekking 
tot de decentralisatie van de Awbz en de nieuwe Wmo.  
 
3.3 Monitoren van belangrijke Wmo-thema’s 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van de Wmo 
vormen worden gemonitord. De vraag daarbij is of de uitvoering van het beleid in praktijk 
het beoogde en gewenste effect teweeg brengt. De Adviesraad heeft hierbij speciale 
aandacht voor de positie van kwetsbare groepen in de samenleving. Het gaat om de thema’s 
Maatschappelijke participatie en Compensatieplicht. 
 
Maatschappelijke participatie  
- In verband met de voorbereidingen voor de decentralisatie van de Awbz heeft de 
voorzitter van de Adviesraad intensief deelgenomen aan de werkgroep en de 
klankbordgroep van de gemeente Leiden met andere instellingen rondom het thema 
cliëntenparticipatie.  
- Op initiatief van de Adviesraad, ondersteund door de gemeente Leiden en het landelijke 
programma ‘Aandacht voor Iedereen’, zijn 4 wijkbijeenkomsten georganiseerd om in gesprek 
te gaan met de burgers over de veranderingen in het sociale domein. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van deze bijeenkomsten is in februari 2014 een ongevraagd advies uitgebracht.  
- Instrumenten die de gemeente hanteert om maatschappelijke participatie in de gemeente 
Leiden te meten zijn onder andere de jaarlijkse SGBO onderzoeken benchmark Wmo en de 
tevredenheid cliënten voorzieningen Wmo. In de benchmark was er speciale aandacht voor 
het onderwerp ‘mantelzorgers’. In 2013 is naast de benchmark Wmo een klantonderzoek 
begeleiding en persoonlijke verzorging Awbz in de gemeente Leiden uitgevoerd. Het 
klantonderzoek beschouwt de Adviesraad als een 0-meting. Vragen die de Adviesraad naar 
aanleiding van de resultaten uit de benchmark had, zijn in voldoende mate beantwoord door 
de gemeente Leiden, zodat een advies hierover niet uitgebracht is. 
  
Uitvoering van de compensatieplicht 
De Adviesraad monitort de invoering van gekanteld werken in de gemeente Leiden waar 
wenselijk en mogelijk. In de gesprekken met de wethouder is een vast onderdeel stand van 
zaken invoering van de kanteling.  
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3.4 Speerpunten voor 2013 
Competenties Adviesraadsleden voor een Wmo-raad nieuwe stijl 
Voor een toekomstbestendige Adviesraad dient de raad (in overleg met het College van 
B&W) na te gaan welke competenties binnen zijn geleding vereist en gewenst zijn. Besloten 
is om te gaan werken met competentie- en vaardighedenkaarten per Adviesraadslid.  
 
Decentralisatie Awbz begeleiding naar de Wmo, decentralisatie Jeugdzorg naar de gemeente en 
decentralisatie van de Wet werken naar vermogen 
Vanuit cliëntperspectief worden deze decentralisaties op procesmatig en inhoudelijk vlak 
proactief gevolgd, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau, waarbij ook aandacht 
besteed zal worden aan het wijkgericht werken. 
De Adviesraad heeft in 2013 veel tijd en  aandacht besteed aan het volgen en bijhouden van 
de ontwikkelingen op deze terreinen, om in een zo vroeg mogelijk stadium (ongevraagd) te 
kunnen adviseren. Zo is o.a. deelgenomen in een gemeentelijke werkgroep en 
klankbordgroep cliëntenparticipatie, is een werkgroep ingesteld die zich bezighoud met de 
overhevelingen van de MEE-gelden naar de gemeenten, is het ongevraagde advies uitgebracht 
over de Jeugdzorg en zijn de contacten met de Wsw-raad geïntensiveerd.  
Op initiatief van de Adviesraad zijn wijkbijeenkomsten gehouden om de burgers te 
betrekken bij de veranderingen in het sociale domein en in gesprek te gaan over hun 
verwachtingen en welke kansen en mogelijkheden zij zien. 
Daarnaast heeft de Adviesraad twee informatieve artikelen geschreven over het thema ‘Eigen 
Kracht van de Burger’ en aangeboden aan de achterban, belanghebbende organisaties en 
politieke partijen. 
 
3.5 Overige activiteiten 
In de regio vindt er structureel een voorzittersoverleg plaats tussen de Wmo-adviesraden 
van Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude. In 2013 vond dit viermaal plaats. Waar mogelijk en doeltreffend, wordt een 
gezamenlijke prioriteit aan regionaal spelende onderwerpen gegeven. Voor 2013 waren dit 
de onderwerpen decentralisatie van de Awbz, decentralisatie van de Jeugdzorg en 
aanbesteding hulpmiddelen Wmo. 
 
3.6 Tot slot 
De Adviesraad heeft in 2013 veel van de voorgenomen activiteiten en speerpunten kunnen 
realiseren. In verband met de landelijke ontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld de 
Awbz en uitbreiding  van de Wmo en de gevolgen hiervan op lokaal en regionaal niveau, 
vragen veel onderwerpen echter aandacht over een langere termijn en zullen ook voor 
volgende jaren worden vervolgd. 
 
 
4.  Uitgebrachte adviezen  
 
De Adviesraad kent een brede taakomschrijving. Niet alleen gevraagd maar ook op eigen 
initiatief kan de Adviesraad adviezen uitbrengen aan het College van B&W. Onderstaand is 
aangegeven over welke onderwerpen de Adviesraad in 2013 advies heeft uitgebracht. 
 
 
4.1 Gevraagde adviezen   
- Advies d.d. 10-01-2013 over de procesbeschrijving 'Integrale toegang tot het sociale domein' 
van de werkgroep toegang Holland Rijnland, november 2012. 
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Geadviseerd wordt de uitwerking van de procesbeschrijving (per gemeente) met name 
rond de onderwerpen 'plan' en 'toetsing' helder te beschrijven zodat de cliënt weet in 
welke fase hij recht heeft op goedkeuring en/of een bezwaar- en klachtmogelijkheid en 
waar hij daarvoor terecht kan. 
Resultaat: 
De adviezen zijn in voldoende mate overgenomen. 
 
- Advies d.d. 22-01-2013 inzake Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling Deel 1- 2013-
2017 'Iedereen telt mee'. Van voor mensen naar met mensen. 
Geadviseerd wordt alle kwetsbare groepen te noemen in de nota, zoals verstandelijke- 
en psychiatrisch gehandicapten, vluchtelingen, dementerenden en (dreigend) 
overbelaste mantelzorgers. 
Resultaat: 
Adviezen zijn in voldoende mate overgenomen. Belangrijk blijft dat de Adviesraad tijdig 
betrokken wordt bij de uitwerking van het beleidsplan en de ontwikkeling van  deel II 
van het Beleidsplan. 
 
- Advies d.d. 04-04-2013 inzake de Conceptverordening Voorzieningen Maatschappelijke 
Ondersteuning per 1 januari 2013 
De Adviesraad heeft geconstateerd dat de verordening in zijn algemeenheid gekanteld 
is en kan hiermee instemmen. 
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. 
Resultaat: 
De adviezen zijn in voldoende mate overgenomen. 
 
- Advies d.d. 29-05-2013 inzake de nota herijking fietsroutes Leiden 2013-2020. 
In dit advies vraagt de Raad aandacht voor de doelgroep kwetsbare deelnemers op de 
fiets. 
Resultaat: 
De adviezen zijn in voldoende mate overgenomen.  
 
- Advies d.d. 20-06-2013 inzake de notitie 'Regiovisie geweld in huiselijke kring Hollands 
Midden'. 
De Adviesraad onderschrijft de brede geïntegreerde visie, het plan van aanpak en de 
gestelde prioriteiten. Adviezen gaan o.a. over het inzetten van eigen kracht en de 
zorgcoördinator. 
Resultaat: 
De beantwoording van dit advies is tegelijk met het ongevraagde advies gedaan (zie 
hieronder). Adviezen zijn in voldoende mate overgenomen. Op basis van actuele 
gegevens onderzoekt de interne werkgroep ‘Slachtoffers van huiselijk geweld’, van de 
Adviesraad of aanvullend advies wenselijk en nodig is. 
 
- Advies d.d. 16-07-2013 inzake de aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2014-2017. 
Geadviseerd wordt tijdens het keukentafelgesprek de mogelijkheid van het verlenen 
van een voorziening op collectieve wijze aan de orde te laten komen. 
Resultaat: 
De gemeente Leiden heeft de adviezen in voldoende mate overgenomen. 
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- Advies d.d. 21-08-2013 inzake de notitie 'Toekomst van het sociaal domein', inspraakversie 
d.d. 24-06-2013. 
De Adviesraad vindt de keuze voor het 3e scenario een juiste om te komen tot de 
benodigde vernieuwing in het sociale domein en adviseert de burger/zorgvrager 
gelijktijdig met de subsidiepartners te betrekken in het communicatietraject. 
Resultaat: 
De adviezen zijn in voldoende mate overgenomen, zodat inspreken tijdens de 
behandeling van de notitie in de commissievergadering niet nodig werd geacht. 
 
- Advies d.d. 27-08-2013 over de notitie 'Keuzevrijheid 3D, een must of een lust?' 
Het advies vraagt onder andere aandacht voor de keuzevrijheid van de cliënt. Een 
combinatie van de drie genoemde verstrekkingsvormen moet mogelijk zijn en blijven. 
Resultaat: 
Het advies is in het najaar van 2013 betrokken bij de uitwerking van het PGB op 
Holland Rijnland-niveau. De gemeente Leiden gaat de Adviesraad nog nadere 
informatie verstrekken op welke wijze dit is gedaan, zodat nagegaan kan worden of de 
adviezen in voldoende mate zijn overgenomen. 
 
- Advies d.d. 12-11-2013 inzake Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland 
en Boskoop 'Hart voor de jeugd'. 
De Adviesraad is zeer positief over deze nota en vraagt daarom slechts aandacht voor 
een paar onderwerpen. 
Resultaat: 
De beantwoording van de (on)gevraagde adviezen jeugd (zie hieronder) is in één keer 
gedaan. De adviezen zijn in voldoende mate overgenomen zodat inspreken tijdens de 
behandeling van het beleidsplan in de commissievergadering niet nodig werd geacht. 
Wel blijft het belangrijk gedane toezeggingen te monitoren en als Adviesraad 
betrokken te worden bij de uitwerking van het beleidsplan. 
 
- Advies d.d.18-12-2013 inzake de nota 'Hart voor de Jeugd', regionaal beleidsplan transitie 
jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop, versie Leiden. 
In het advies staan een aantal aanvullingen ten aanzien van de Leidse versie op het 
regionale beleidsplan transitie jeugdzorg geformuleerd. 
Resultaat:  
Voor de beantwoording zie hierboven. 
 
 
4.2 Ongevraagde adviezen 
- Advies d.d. 25-04-2013 inzake slachtoffers van huiselijk geweld 
Geadviseerd wordt bij het opstellen van een (regionale) agenda huiselijk geweld het 
maatschappelijk middenveld, (zelf)organisaties zoals moskee en vereniging bij de keten 
integrale aanpak huiselijk geweld te betrekken en deze aan te spreken op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Resultaat: 
De gemeente Leiden heeft dit ongevraagde advies tegelijkertijd met het gevraagde advies 
over de regiovisie geweld in huiselijke kring beantwoord. De adviezen zijn in voldoende mate 
overgenomen.  
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- Advies d.d. 16-09-2013 over jeugd 
De Adviesraad heeft ten aanzien van de decentralisatie van de jeugdzorg uitgangspunten 
geformuleerd. Bijgevoegde bijlagen en casussen geven een goed beeld van de diversiteit en 
mate van ingewikkeldheid van de problematiek en geven handvatten om de decentralisatie 
vanuit cliëntperspectief zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Resultaat: 
Nagenoeg alle adviezen zijn overgenomen. Het ongevraagde advies is als bijlage opgenomen 
bij het regionale en lokale beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’. Zie advies d.d. 12-11-2013 
hierboven. 
 
 
4.3 Preadvies 
- Advies d.d. 31-10-2013 over de conceptnota lokaal gezondheidsbeleid Leiden. 
In dit advies wordt o.a. geadviseerd aandacht te besteden aan het versterken van het sociale 
netwerk van kwetsbare mensen, opgedane inzichten uit het landelijke programma 
ouderenzorg mee te nemen bij de uitwerking van het beleid, en het beleid met betrekking 
tot de woon-servicezones inclusief winkels en gezondheidscentra te continueren. 
Resultaat: 
Op bovengenoemde laatste twee adviezen na zijn alle adviezen overgenomen.  
 
 
4.4 Overige stukken  
- Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2014 d.d. 28-06-2013 
De Adviesraad WMO Leiden heeft ten behoeve van de partijprogramma's voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een handreiking opgesteld. Hierin vraagt de 
Adviesraad aandacht voor de uitwerking van een aantal essentiële thema's. 
Resultaat: 
Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en het college in 2014, zal navraag worden 
gedaan bij de partijen wat zij met de handreiking hebben gedaan. 
 
- Twee informatieve artikelen over 'Eigen Kracht van de Burger' d.d. 31-01-2013 en 02-02-2013. 
Om een essentieel thema in de Wmo onder de aandacht te brengen van verschillende 
soorten organisaties zoals belangenbehartigende organisaties, politieke partijen en 
organisaties die zich bevinden in het maatschappelijk middenveld, heeft de Adviesraad twee 
verschillende artikelen geschreven over 'Eigen Kracht van de Burger'. 
Resultaat: 
Veel belanghebbende organisaties vanuit de achterban maar ook in de wijken en buurten, 
hebben één van de artikelen geplaatst in hun nieuwsbrief. 
Naar aanleiding van deze artikelen is er een interview geweest voor een maandblad van een 
politieke partij en  bij een andere vereniging werd bijvoorbeeld naar aanleiding van deze 
artikelen een ochtend gewijd aan dit thema. 
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5.  Samenstelling Adviesraad WMO Leiden 
 
Per 31-12-2013 was de samenstelling van de Adviesraad WMO Leiden als volgt: 
 
Mevrouw S. Lambermont  voorzitter  
W.J.M. Bunnik lid, op voordracht van de Leidse Vereniging van 

Mantelzorgers 
Mevrouw A.M. van Mil lid, op voordracht van Katholieke Bond voor 

Ouderen, afdeling Leiden 
W. Bleijie  lid, op voordracht van de Protestants Christelijke 

Ouderen Bond, afdeling Leiden 
R. Gottenbos lid, op voordracht van Cliëntenraad stichting 

De Binnenvest  
Mevrouw C.G. van Rhee  lid, op voordracht van KansPlus Rijnstreek 
vacature lid, op voordracht van de Oogvereniging  Leiden e.o. 
J.D. Hogendoorn lid, op voordracht van de ANBO, afdeling Leiden 
Mevrouw M. Duindam-Ballego lid, op voordracht van de Familieraad Rivierduinen en 

stichting ZON 
Mevrouw H. Jansen lid, op voordracht van de Reuma Patiënten Vereniging 

Leiden e.o. 
D.P. Engberts lid, op voordracht van Gehandicaptensportvereniging 

‘De Sleutels’ 
L. el Houari adviseur allochtonen 
 
Bureau 
Mevrouw Y. Tel beleidsmedewerker 
Mevrouw M.J.A. Heemskerk-de Haas  administratief ondersteuner  
 
De Adviesraad WMO Leiden had in 2013 de beschikking over een beleidsmedewerker voor 
30 uur per week en een administratieve ondersteuner voor 3 uur per week. De notulen van 
de vergaderingen van de Adviesraad worden verzorgd door het bureau 2ExtraHands. 
  
De Adviesraad WMO Leiden houdt kantoor in het Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude 
Rijn 44 b/c te Leiden.  
 
 
Adviesraad WMO Leiden 
16 april 2014 


