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Werkplan 2015 Adviesraad WMO Leiden 

 
1. Inleiding 
De huidige Wet maatschappelijke ondersteuning is een participatiewet. Het doel van de wet 
is de zelfredzaamheid van burgers te herstellen en versterken waardoor maatschappelijke 
participatie kan worden gerealiseerd. Daarbij gaat de Wmo uit van de eigen 
verantwoordelijkheid en kracht van de burger bij het oplossen van beperkingen in de 
participatie. De Wmo is een vangnet voor situaties waarin het individu samen met personen 
in zijn directe omgeving niet of onvoldoende zelfredzaam is (zelf een oplossing kunnen 
bieden) of onvoldoende in staat is tot participatie. In de Wmo is expliciet vastgelegd dat het 
College van 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 Leiden in te stellen. De hoofdtaak 
van deze Adviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over het Wmo beleid en 
uitvoering ervan. Daarnaast te adviseren over aan de Wmo verwante beleidsterreinen met 
als kern de volwaardige participatie van alle burgers bij de samenleving en daarbij speciale 
aandacht voor kwetsbare burgers, zoals geformuleerd in de negen prestatievelden.  
De Adviesraad heeft zich ten doel gesteld dat zijn adviezen uitvoerbaar en afgewogen zijn. 
Om dat mogelijk te maken, worden signalen vanuit de samenleving en de achterban van de 
Adviesraad omgezet in adviezen. Om zijn doel ook voor 2015 te kunnen bereiken, voert de 
Adviesraad een aantal algemene werkzaamheden uit (zie paragraaf 2). Naast de uitvoering 
van deze algemene werkzaamheden heeft de Adviesraad voor 2015 een aantal speerpunten 
geformuleerd waaraan speciale aandacht zal worden besteed (zie paragraaf 3). In zijn 
werkplan houdt de Adviesraad ook ruimte voor adviezen over veranderingen in (landelijk en 
lokaal) beleid die gevolgen (kunnen) hebben voor de Wmo. 
 
2. Algemene werkzaamheden 
2.1. Adviseren 

Kerntaak van de Adviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College 
van B&W. Om dit mogelijk te maken zal de Adviesraad: 

• In principe maandelijks plenair bij elkaar komen om (on)gevraagde 
adviesaanvragen, conceptadviezen, preadviezen en beleidsontwikkelingen te 
bespreken. Betreffende ambtenaren van de gemeente Leiden komen soms op 
deze vergaderingen om conceptnota’s toe te lichten en/of input te krijgen van 
de Adviesraad. Het voorbereiden van een ongevraagd advies is een bewuste 
keuze en heeft vaak betrekking op de geformuleerde speerpunten (zie punt 3). 

• Eén maal per maand overleg hebben met de contactambtenaar van de 
gemeente Leiden. Zo wordt de Adviesraad goed op de hoogte gehouden over 
ontwikkelingen in het gemeentelijke Wmo-beleid en aanpalende thema’s, 
planning van adviesaanvragen en dergelijke. 

• Indien nodig contact  leggen met andere ambtenaren die ook Wmo-zaken en 
Wmo-gerelateerde thema’s in hun pakket hebben; omgekeerd kunnen 
ambtenaren de Adviesraad benaderen voor overleg/advies ten behoeve van 
het voorbereiden van beleid. 

• Interne werkgroepen instellen onder voorzitterschap van een lid van de 
Adviesraad om adviezen voor te bereiden. 
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• Minimaal twee maal per jaar overleg voeren met de wethouder over zaken die 
van de Adviesraad en de gemeente Leiden aandacht behoeven. 

• Afstemmen, overleggen en samenwerken met Wmo-raden in de Leidse regio 
en Katwijk over regionaal spelende Wmo-onderwerpen. 

• Het raadplegen van adviseurs en externe deskundigen. 
 
2.2.  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. 
Thema’s: 

• Maatschappelijke participatie  

• Eigen kracht van de burger 

• Gevolgen van de veranderingen in het sociale domein: decentralisaties Awbz, 
Jeugd en de nieuwe Wmo 2015,  

• Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en 
informatievoorzieningen 

 
2.3.  Communiceren met derden 

De Adviesraad vindt het belangrijk dat zowel leden uit de achterban, burgers als 
gemeenteraadsleden kennis kunnen nemen van de adviezen en activiteiten van de 
Adviesraad. Dit doet de Adviesraad door: 

• Het beheren van een eigen website. Op  deze website worden adviezen, de 
reactie hierop van de gemeente Leiden en de verkorte verslagen van de 
maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad geplaatst. Tevens is er een 
overzicht van handige links naar belangenorganisaties die actief zijn op Wmo-
gebied. 

• Het sturen van de verkorte verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad 
per e-mail naar de achterban ter verspreiding. 

• Het tenminste twee keer per jaar organiseren van bijeenkomsten met de 
achterban. De agenda hiervoor wordt in overleg met de achterban opgesteld. 

• Gemeenteraadsleden in de Commissie Onderwijs en Samenleving, de 
commissiegriffier en voorzitters van de Wmo-raden in de Leidse regio en 
Katwijk attenderen op uitgebrachte adviezen. 

• Het desgewenst toelichten van of inspreken bij de gemeenteraad en 
raadscommissie over de Wmo en daar aan verwante onderwerpen.  

• Deelname aan een speciale signaalgroep gekoppeld aan het in te stellen 
digitale meldpunt transities ‘wmomelden.nl’,  initiatief van de landelijke koepel 
Wmo-raden. 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.  

 
2.4.  Bevorderen van eigen deskundigheid 

Een permanente taak van de Adviesraad is zijn eigen kwaliteit en functioneren te 
bewaken en te verbeteren. Dit doet de Adviesraad door: 
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• Het afleggen van werkbezoeken en deelnemen aan bijeenkomsten, symposia 
en conferenties om zich te informeren over Wmo-vraagstukken. 

• Het volgen van bijscholing over actuele Wmo-thema’s. Het bijhouden van 
vakliteratuur en publicaties. 

• Het aangaan van contacten met andere organisaties dan de eigen achterban, 
om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en signalen in 
de samenleving. 

• Het nagaan van ervaringen bij andere Wmo-raden over thema’s die op de 
agenda van de Adviesraad staan. 

• De gewenste deskundigheidsbevordering voor de leden van de Adviesraad en 
zijn personeel te organiseren.  

 
3. Speerpunten voor 2015 
3.1 Monitoren van de uitvoering sociale wijkteams en de jeugd- en 

gezinsteams, ondersteuning van cliënten 
 In 2014 zijn in Leiden vijf sociale wijkteams van start gegaan. Hiernaast is in 2014 ook 

een proeftuin gestart met Jeugd- en gezinsteams. De Adviesraad vindt het belangrijk 
dat hulpverlening adequaat, van goede kwaliteit, laagdrempelig en integraal is. Deze 
ondersteuning dient voor alle cliënten beschikbaar te zijn. Voor een goede uitvoering 
van de Wmo is het welslagen van het wijk- en buurtgericht werken/welzijn van 
essentieel belang.  

 

3.2 Uitkomsten van de wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’. 
 In 2014 worden op initiatief van de Adviesraad en in samenwerking met de gemeente 

Leiden en het landelijke programma ‘Aandacht voor Iedereen’,  wijkbijeenkomsten 
georganiseerd als vervolg op de gehouden bijeenkomsten in 2013.  

 
3.3 Aandacht voor langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen en 

mensen met een verstandelijke beperking 
 Met het vervallen van de aanspraken op de Zorgzwaartepakketten (ZZP’s), het 

scheiden van wonen en zorg, de nieuwe Wmo en de Wet langdurige zorg, wonen 
mensen langer zelfstandig thuis. De Adviesraad wil onderzoeken welke factoren 
bijdragen en wat nodig is voor het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met de 
Zorgzwaartepakketten 1 en 2. 
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