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Leiden, 20 november 2015 
 
 
 
Geacht College, 
 
Op 24 september hebben we u ons ongevraagde advies evaluatie Wmo 2015 en Jeugdwet, 
eerste half jaar 2015 aangeboden. Naar aanleiding van uw reactie op ons advies, vragen we 
voor enkele zaken uw aandacht. 
 
Allereerst dank voor uw snelle reactie. Uw reactie zal voor ons de komende maanden mede 
de basis vormen voor verder overleg. 
 
De Adviesraad WMO Leiden (AR) constateert dat we op veel punten tot dezelfde analyse 
komen. De AR heeft echter ook gesignaleerd dat na 01/01/2015 bij teveel instellingen de 
aanmelding van nieuwe cliënten vanuit de sociale wijkteams opmerkelijk genoeg slechts heel 
beperkt plaatsvindt. Dit geldt voor groepen als dak- en thuislozen, jongeren met een 
verstandelijke beperking en (licht) dementerenden (dagopvang/ ontmoetingscentra 
dementie). Voor al deze groepen geldt: hoe later zorg wordt geboden des te 
problematischer wordt de situatie voor cliënten. In de gemeenteraadscommissievergadering 
Onderwijs en Samenleving van 3 november jl. is deze ontwikkeling (het proces van 
aanlevering van nieuwe cliënten komt erg moeizaam opgang) door vier insprekende 
organisaties voor wat betreft ouderen met dementie nog eens benoemd. Tegelijkertijd 
hebben we ambtelijk een overzicht gekregen van de verschillende acties die u in gang heeft 
gezet om de gesignaleerde problematiek versneld op te pakken. De vier insprekende 
organisaties hebben aangegeven dat de situatie mede daardoor op dit moment geleidelijk aan 
verbetert. We verzoeken u de ontwikkelingen in overleg met betrokken organisaties en de 
Adviesraad het komend half jaar nauwgezet te volgen. Deze groepen verdienen uw extra 
aandacht. 
 
Bij enkele zaken in uw reactie plaatsen we kanttekeningen. 
a. Ook u constateert dat de sociale wijkteams nog in een lerende fase verkeren en dat de 

doorontwikkeling van de teams de nodige tijd zal vragen. Vroegsignalering en preventie 
komen door alle drukke werkzaamheden van de sociale wijkteams nog te weinig aan 
bod. Dit is voor potentiële cliënten een slechte zaak. Ook hier hopen we dat de extra 
maatregelen die u heeft getroffen de wijkteams in 2016 de ruimte zullen bieden om ook 
aan deze taken invulling te gaan geven. 

b. U deelt onze analyse dat het recht op de onafhankelijke cliëntondersteuning door de 
gemeente nog onvoldoende wordt gecommuniceerd met burgers. U geeft aan dat u 



hierover ook in regionaal verband (Holland Rijnland) overleg voert. We worden graag 
als AR betrokken bij de inhoud van de voorstellen die Leiden in dit overleg inbrengt.  
Opmerkelijk vinden we uw standpunt dat u er naar streeft dat onafhankelijke 
cliëntondersteuning zo min mogelijk nodig is. We begrijpen dit standpunt niet. Het recht 
op deze ondersteuning is in de verordening vastgelegd en ook als de sociale wijkteams 
goed zijn ingewerkt, blijft het van groot belang dat burgers in een kwetsbare positie 
proactief worden geïnformeerd over de mogelijkheid van gratis en onafhankelijke 
ondersteuning. 

c. Onze zorg voor zorgmijdend gedrag door cliënten als gevolg van hogere eigen bijdragen 
onderschrijft u. We hebben u in ons advies gevraagd deze cumulatie van eigen bijdragen 
in beeld te brengen en op basis daarvan met voorstellen te komen. We verzoeken u hier 
in 2016 invulling aan te geven. 

 
Tot slot constateren we dat u op een aantal van onze adviezen niet reageert. (Voorbeelden 
zijn o.a. ons derde advies onder punt 2; onze adviezen onder punt 4 en ons advies nummer 
7). In bijlage 2 bij ons advies zijn alle deel-adviezen bij elkaar geplaatst. We verzoeken u 
alsnog onze adviezen die niet zijn beantwoord van een reactie van uw kant te voorzien. 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens de Adviesraad WMO Leiden, 
 

 
 
Jelke Dijkstra 
voorzitter 

 


