
 
 

 
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 13 januari 2016 
 
 
1. Aan het begin van de vergadering wordt stilgestaan bij het plotselinge overlijden op 3 januari jl. 

van Adviesraadslid op voordracht van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Gerard 
Broekmans.  
 

2. Het College van B&W heeft de heer Evert den Hartog benoemd tot tijdelijk toezichthouder 
Wmo. De heer Den Hartog is uitgenodigd voor een kennismaking met de Adviesraad en een 
onderlinge gedachtewisseling over wensen/ideeën bij de inrichting van het toezicht op de 
uitvoering van de Wmo.  De heer Den Hartog geeft aan de hand van een korte presentatie nader 
inzicht in zijn visie op de taak van toezichthoudend ambtenaar Wmo en hoe hij daar als 
kwartiermaker invulling aan wil geven. Naast het vervullen van de toezichthoudende taak, heeft de 
heer Den Hartog met name de opdracht meegekregen een voorstel te doen voor de permanente 
inrichting van het toezicht en een inrichting voor fraudebestrijding. In zijn presentatie gaat de heer 
Den Hartog in op zaken als: wat houdt het toezicht in, wat zijn de uitgangspunten; hoe is de 
samenhang met het contractbeheer Wmo, de klachten- en bezwaarprocedure e.d.  Door de 
Adviesraad worden vragen gesteld over o.a. toezicht op het pgb, wat er gebeurt met de 
bevindingen van de toezichthouder, hoe wordt er omgegaan met klachten en calamiteiten. De 
Adviesraad adviseert in zijn inventarisatieronde langs alle gecontracteerde instellingen ook de 
Inspectie van de Gezondheidszorg mee te nemen. Verder geeft de Adviesraad de heer Den 
Hartog de aanbeveling dat het betrekken van cliënten bij het ontwikkelen van beleid, ook voor dit 
onderwerp van belang is. De verwachting is dat in april het collegevoorstel gereed is. Nagevraagd 
zal worden of de Adviesraad dit nog van te voren voorgelegd krijgt. 
 

3. In de vergadering wordt kort teruggeblikt op de bijeenkomst Doelgroepenvervoer die voor 
Adviesraden en cliëntenraden in Holland Rijnland op 11 januari jl. werd georganiseerd. Bureau 
Panteia heeft opdracht gekregen de tweede fase van het onderzoek te doen. De bijeenkomst met 
de adviesraden is bedoeld om vanuit de cliënten/gebruikers input te krijgen. In de bijeenkomst zijn 
vanuit cliëntperspectief de onderwerpen kwaliteit, efficiency, maatwerk en indicatiestelling 
besproken.  De definitieve bevindingen en aanbevelingen van Panteia zullen ook naar de 
Adviesraad worden gezonden. Rond het voorjaar van 2016 moet de nieuwe vormgeving bekend 
zijn. 
 

4. Per 1 januari 2014 is Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen 
risico (CER) afgeschaft. De landelijke gelden zijn naar de gemeenten overgeheveld. De gemeente 
heeft een voorziening ingericht waar tot op heden heel weinig mensen uit de doelgroep gebruik 
van maken. Er is veel geld blijven liggen. Het geld komt dus niet terecht bij de mensen die het 
nodig hebben. Het Platform Gehandicapten Leiden heeft de Adviesraad een afschrift van zijn 
brieven aan het College en gemeenteraadsleden gestuurd om aandacht te vragen voor dit 
onderwerp. De Adviesraad is het met het Platform eens dat deze gelden bij de doelgroep terecht 
moeten komen. De Adviesraad heeft kritiek op de uitwerking van de regeling zoals het hanteren 
van een inkomensgrens en geen keuzevrijheid in het bepalen van de besteding van deze middelen. 
Er wordt contact opgenomen met de betreffende beleidsambtenaar, het Platform en de 
Adviesraad Werk en Inkomen voor een gezamenlijk gesprek over de invulling van de regeling 
voor chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Leiden. 
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