
 

 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 11 november 2014 
 

1. Mevrouw Veenema, projectleider uitbreiding sociaal domein (18+) bij de gemeente 
Leiden, vertelt over de laatste stand van zaken. Communicatie met de burgers over 
de veranderingen vindt plaats, brieven worden verzonden, brochures zijn in de maak, 
in de Stadskrant wordt er aandacht aan besteed etc. etc. De gemeente hanteert voor 
de uitvoering van deze decentralisatie zeven actielijnen. Nl. besluitvorming, 
bestuurlijk contracteren, organisatie en bedrijfsvoering, transformatie, beschermd 
wonen en verbinding fysiek domein, aanpak huishoudelijke ondersteuning en als 
laatste verbinding met sociale wijkteams. Voor het opzetten van de sociale wijkteams 
is een extra projectleider aangetrokken, omdat dit een enorme klus is. Met 
bestuurlijk contracteren is tot resultaatsovereenkomsten gekomen met aanbieders 
voor de begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning. De verwachting is dat de 
contractering voor beschermd wonen eind november gereed is. Contractering van 
de Jeugdhulp verloopt via Holland Rijnland. De gemeente is alert op signalen en 
zorgen van burgers, wil hierop adequaat en slagvaardig reageren. Signalen uit de 
media worden kritisch gespiegeld aan het eigen beleid.  Cliënten kunnen digitale 
informatie vinden over veranderingen in de Wmo op 
http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-verandert/zorg-en-ondersteuning/  
 

2. In verband met het vertrek van de heer Bunnik is de functie van plaatsvervangend 
voorzitter vrijgekomen. Mevrouw Jansen wordt in de vergadering benoemd tot 
plaatsvervangend voorzitter. De heer Bunnik wordt benoemd tot adviseur sociaal 
domein. 
 

3. De Adviesraad heeft zijn reactie gegeven op de conceptbeleidsregels maatschappelijk 
ondersteuning gemeente Leiden 2015 in een bijeenkomst met de 
gemeenteraadsleden van de commissie Onderwijs en Samenleving en de wethouder. 
Het was een goede, inhoudelijk sterke bijeenkomst. Het definitieve advies is op te 
vragen via de website van de Adviesraad. 
 

4. Terugblik op de achterbanbijeenkomst van 5 november. Met mevrouw Van den Brink 
van het Transitiebureau is uitgebreid de laatste stand van zaken besproken over de 
decentralisaties. Doordat het stellen en beantwoorden van vragen de gehele 
vergadertijd in beslag nam, was er geen tijd meer voor de twee casussen. Nieuwe 
informatie betrof de opdeling van Nederland in zgn. Wmo-regio’s, waarbij clusters 
van gemeenten met één zorgverzekeraar in gesprek zijn. De gemeente Leiden valt 
onder Holland Rijnland en spreekt met Zorg & Zekerheid. Tijdens deze gesprekken 
kunnen o.a. cliëntenraden en zorgaanbieders aanschuiven om Wmo-zaken te 
bespreken. De Adviesraad heeft inmiddels achterhaald wie de secretaris van Wmo-
regio Holland Rijnland is en gevraagd wat er in onze regio gebeurd. 
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