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1. Inleiding 
 
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 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.   
 
Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wmo in en werd de Jeugdwet van kracht. Met de nieuwe 
Wmo en Jeugdwet kwamen er (nog meer) voormalige Awbz, Zorgverzekeringwet  en 
jeugdzorgtaken op het bordje van de gemeente. De Adviesraad adviseert met ingang van 
2015 naast de Wmo ook over Jeugd. Dit heeft het College besloten in de beleidsregels 
Jeugdhulp 2015 gemeente Leiden. 
 
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 2015, een overzicht van de uitgebrachte adviezen en tot slot de namen van de 
personen die samen de Adviesraad WMO vormen. 
 
In 2015 bracht de Adviesraad 6 gevraagde adviezen en 4 ongevraagde adviezen uit.   
 
Er is door de Adviesraad in 2015 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel 
in het overleg met de wethouder, als in het reguliere ambtelijk overleg en overleggen met 
andere betrokken beleidsambtenaren. Ook is contact onderhouden met de 
gemeenteraadsleden met Wmo en Jeugd in hun portefeuille. Een groot deel van de 
activiteiten van de Adviesraad stonden in het teken van de gevolgen van de invoering van de 
nieuwe Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2015 en het stadsbreed gaan werken met Sociale 
Wijkteams en Jeugd en Gezinsteams. 
Contacten met derden zijn gecontinueerd en uitgebreid, zoals contacten met achterban 
organisaties, de Adviesraad Werk en Inkomen, voorzitters van Wmo-raden in Leidse regio, 
burgerinitiatieven in de stad en de Hogeschool Leiden.  
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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 te stellen. 
 
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 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. 
Naast de Wmo heeft de Adviesraad in 2015 het adviseren over de Jeugdhulp als taak erbij 
gekregen. Dit is vastgelegd in de beleidsregels Jeugdhulp Leiden 2015, artikel 8, lid 1.  
 
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. 
In het kader hiervan heeft de Adviesraad in 2015 gezocht naar versterking voor de 
doelgroep Jeugd. De Adviesraad heeft hiervoor een permanente werkgroep Jeugd ingesteld, 
waarvan de adviseur Jeugd deel uitmaakt. Tot benoeming van een lid op voordracht van 
Jeugd heeft het helaas nog niet kunnen komen. 
  
De gemeente Leiden heeft  gekozen voor voordrachten uit de kring van de  volgende 
organisaties: 

• Oogvereniging 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) 
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• 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) 
 

In 2015 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting: 

• Mevrouw Lambermont heeft in verband met haar gezondheid zich per 9 maart 
teruggetrokken als adviseur Jeugd. 

• De heer Wassenberg heeft in april de heer Gottenbos opgevolgd als lid van de 
Adviesraad op voordracht van de Cliëntenraad van Stichting de Binnenvest. 

• De heer Bleijie heeft in verband met het zich opheffen van de Leidse afdeling 
van de PCOB per 1 juli afscheid genomen.  

• Mevrouw Jobse is per 1 augustus door de Adviesraad aangesteld als adviseur 
Jeugd. 

• De heer El Houari heeft in verband met persoonlijke omstandigheden zijn 
adviseurschap Allochtonen per 13 oktober neergelegd. 

 
3.  Werkwijze en activiteiten Adviesraad WMO Leiden 
 
3.1 Algemeen 
De Adviesraad WMO komt in principe eenmaal per maand plenair bij elkaar. Daarnaast 
wordt in kleiner verband, zoals werkgroepen, conceptadviezen voorbereid of thema’s 
uitvoeriger besproken. 
 
Vergaderingen 
De Adviesraad heeft in 2015 elf keer een plenaire vergadering gehouden. 
Een greep uit de onderwerpen op de agenda: 

- Gevolgen van de invoering nieuwe Wmo en Jeugdwet 
- Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams 
- Onafhankelijke cliëntondersteuning 
- Langer Zelfstandig Wonen 
- Het (keukentafel)gesprek 
- Integraliteit van beleid 
- Kwalitatieve monitoring van het Sociaal Domein 
- VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
- Onafhankelijke klachten/vertrouwenspersoon  
- (integraal) Persoonsgebonden Budget 
- Privacy  
 

Werkgroepen 
De werkgroep Jeugd bereid conceptadviezen voor over het thema Jeugd, ook initieert deze 
werkgroep relevante werkbezoeken waar andere leden van de Adviesraad bij aan kunnen 
sluiten. Zo heeft de werkgroep adviezen voorbereid over de nadere regels jeugdhulp 2016, 
uitgangspunten inkoop Jeugdhulp 2017 en communicatie met cliënten over het PGB. Voor 
het ongevraagd advies evaluatie Wmo/Jeugd 1e helft 2015 heeft de werkgroep het gedeelte 
betreffende jeugd voorbereid.  Regelmatig hebben de werkgroepleden overleg met 
betreffende ambtenaren over beleidsontwikkelingen. Werkgroepen kunnen externe 
deskundigen uitnodigen wanneer ze over een bepaald onderwerp meer informatie wil 
vergaren.  
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Ter voorbereiding op het ongevraagde advies Langer Zelfstandig Wonen is een werkgroep 
samengesteld die bestond uit een aantal leden van de Adviesraad en een aantal externen van 
relevante organisaties zoals Stichting Radius, woningbouwcorporatie De Sleutels, de Leidse 
Vereniging van Mantelzorgers, het Platform Gehandicapten Leiden en Bureau Informele 
Zorg. 
 
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 2015 heeft de 
Adviesraad in april en oktober overleg gehad met de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn 
mevrouw R.A. van Gelderen. Besproken onderwerpen zijn o.a. onafhankelijke 
klachtenfunctie/vertrouwenspersoon, langer zelfstandig wonen, gevolgen invoering nieuwe 
Wmo en Jeugdwet, onafhankelijke cliëntondersteuning, integraal PGB en stapeling van eigen 
bijdragen.  
 
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, Jeugd en aanpalende thema’s te vernemen, heeft de 
Adviesraad ambtelijk overleg. Dit overleg vond in 2015 maandelijks plaats met de vaste 
contactambtenaar, de heer H. de Graaff, de voorzitter en de beleidsmedewerker. De 
werkgroep Jeugd heeft regelmatig overleg met betreffende ambtenaren. Daarnaast heeft de 
Adviesraad gesprekken met ambtenaren gehad 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  
In 2015 heeft de Adviesraad een aantal maal met de gemeenteraadsleden van de Commissie 
Onderwijs en Samenleving gesproken. Er is met hen o.a. gesproken over de invulling van de 
onafhankelijke klachten/vertrouwensfunctie in de gemeente Leiden, over de dagopvang 
ouderen en (licht)dementerenden, de Jeugdhulp en de Transformatieagenda. Bestaande 
afspraken tussen de Adviesraad en de gemeenteraadsleden bleven ongewijzigd. Zo worden 
de leden uit de commissie erop geattendeerd wanneer een advies is uitgebracht.  
 
Werkbezoeken en deelname aan bijeenkomsten 

• Ter voorbereiding op het ongevraagde advies evaluatie Wmo/Jeugd 2015 zijn 
werkbezoeken afgelegd bij Ipse de Bruggen, Gemiva-SVG, Libertas Leiden, Stichting 
Radius, Topaz, ActiVite, Cardea, Stichting De Binnenvest, MEE, Stichting Kwadraad, 
Exposeyour, Curium-LUMC en Marente.  

• Adviesraadsleden willen op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de stad en hun 
kennis op peil houden. Zo zijn er gesprekken geweest met het Buurtkantoor in Het 
Gebouw, Wijkgroep Ouderen Professoren- en Burgemeesterwijk, Zorgcoöperatie 
Wijzelf, Hogeschool Leiden, Stichting Urgente Noden, betrokken burgers, Stichting 
Jongeren in Nood en heeft de Adviesraad deelgenomen aan het stadsgesprek over 
vergunninghouders. Maar ook door in 2015 deel te nemen aan bijeenkomsten van de 
Von Münchhausenbeweging, het Jeugdcafé, thema en netwerkbijeenkomsten van 
Zorgbelang Zuid-Holland en bijeenkomsten van de landelijke koepel Wmo-raden.  

 
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 
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werkplan en de jaarverslagen. Op de website is een overzicht te vinden van links naar 
(belangen)organisaties die actief zijn op het Wmo-terrein.  
In 2015 is de website 2331 maal bezocht. De website is te vinden via 
www.adviesraadwmoleiden.nl.  
 
3.2 Contacten met de achterban 
In 2015 heeft er geen bijeenkomst met de achterban van de Adviesraad plaatsgevonden. De 
geplande bijeenkomst in december is door een samenloop van omstandigheden niet 
doorgegaan.  
 
3.3 Monitoren van belangrijke Wmo en Jeugd thema’s 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van de Wmo en 
de Jeugdwet 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 
thema’s als onafhankelijke cliëntondersteuning, integraliteit van beleid , toegankelijkheid  en 
cliëntenparticipatie. 
 
3.4 Speerpunten voor 2015 
Monitoren van de uitvoering sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams, ondersteuning van 
cliënten 
De Adviesraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht ‘evaluatie Wmo/Jeugdwet 1e helft 
2015 waarin deze onderwerpen aandacht kregen. Ter voorbereiding op dit advies zijn 
interviews gehouden met organisaties en cliëntenraden. De resultaten zijn besproken met 
het college. In 2016 wordt een tweede interviewronde gehouden.  

 
Uitkomsten van de wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’. 
De reactie van het College op het tweede advies naar aanleiding van deze bijeenkomsten is 
in maart 2015 ontvangen. De Adviesraad heeft zowel met de wethouder als met betrokken 
ambtenaren gesproken over hoe invulling gegeven wordt aan het vervolg aan deze 
bijeenkomsten. De Adviesraad heeft deelgenomen aan de Wijktop en is betrokken geweest 
bij de gesprekken over de ontwikkeling van het digitale platform voor burgerinitiatieven. 
 
Aandacht voor langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen en mensen met een verstandelijke 
beperking 
De Adviesraad heeft het ongevraagde advies Langer Zelfstandig Wonen uitgebracht en heeft 
hiermee voornamelijk aandacht gevraagd voor de positie van ouderen en hun mantelzorgers 
die langer zelfstandig blijven wonen. In 2016 heeft de Adviesraad het voornemen om over de 
doelgroep mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening 
of mensen met een lichamelijke (inclusief zintuiglijke) beperking een advies uit te brengen. 
 
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 2015 vond dit driemaal plaats..  
 
In 2015 heeft de Adviesraad WMO Leiden op uitnodiging  van de landelijke koepel Wmo-
raden deelgenomen aan een speciale signaalgroep gekoppeld aan het ingestelde digitale 
meldpunt transities ‘wmomelden.nl’,  een initiatief van de koepel. De bedoeling van dit 
digitale meldpunt is dat Wmo-raden elkaar helpen en versterken bij de transities en in de 
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zoektocht naar toekomstbestendige burger- en cliëntenparticipatie. Met deze website 
kunnen alle Wmo-raden en hun individuele raadsleden, lid of geen lid van de koepel, vragen 
stellen, knelpunten melden, meningen-suggesties-oplossingen en best practices delen op het 
gebied van de lopende transities en het lokaal vormgeven van burger- en cliëntenparticipatie. 
 
De Adviesraad participeert in bijeenkomsten die plaatsvinden vanuit het overleg bestuurlijk 
contracteren Leidse regio. Dit houdt in deelname aan de fysieke overlegtafels en de 
werkgroepen vervoer en dagbesteding en persoonlijke verzorging. 
 
 
3.6 Tot slot 
De Adviesraad heeft in 2015 veel van de voorgenomen activiteiten en speerpunten kunnen 
realiseren. In verband met de ontwikkelingen in het gehele sociaal domein, van transitie naar 
transformatie en de gevolgen die dit voor cliënten heeft, vragen veel onderwerpen 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. Onderstaand is aangegeven 
over welke onderwerpen de Adviesraad in 2015 advies heeft uitgebracht. 
 
 
4.1 Gevraagde adviezen   
- Advies d.d. 1 december 2015 inzake voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland 
Rijnland 
In dit advies worden aanbevelingen gegeven ten aanzien van o.a. cliëntenparticipatie, 
ervaringsdeskundigheid en vraaggericht werken. 
Resultaat: Een aantal adviezen zijn meegenomen bij de aangescherpte uitgangspunten; het 
borgen van het cliëntenperspectief en het kunnen realiseren van integrale hulp. 
 
- Advies d.d. 20 november 2015 inzake concept versie nadere regels jeugdhulp 2016 
In dit advies wordt onder andere benadrukt dat cliënten een beroep op een pgb moeten 
kunnen doen als dat het meest passend is, ongeacht beschikbaarheid van ZIN.  
Resultaat: Veel van de aanbevelingen in het advies zijn overgenomen.  
 
- Advies d.d. 30 juli 2015 inzake concept versie Privacy Protocol maatschappelijke ondersteuning 
Leiden 2015 
In dit advies vraagt de Adviesraad aandacht voor het waarborgen van kwaliteit, en vraagt zich 
af wat toestemming inhoudt als zonder deze toestemming toch gegevens kunnen worden 
verstrekt. 
Resultaat: Nadat het advies was uitgebracht, heeft het College besloten dit hele Privacy 
Protocol te herschrijven. De Adviesraad heeft met de betreffende beleidsambtenaren het 
herschreven stuk besproken. Het uiteindelijke resultaat vindt de Adviesraad echter nog 
steeds onvoldoende; adviezen zijn onvoldoende opgevolgd.  
 
- Advies d.d. 24 april 2015 inzake concept folder PGB jeugd regio Holland Rijnland 
De raad adviseert o.a. een logische opbouw van de folder, uitleg te geven over het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, het Jeugd en Gezinsteam en het Sociale Wijkteam. De raad vindt het 
ook belangrijk dat de voorwaarden voor een PGB eenduidig worden geformuleerd. 
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Resultaat: Het advies heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de tekst. Wanneer een 
folder voor de gemeente Leiden wordt voorbereid, zal de Adviesraad hierbij weer 
betrokken worden. 
 
- Advies d.d. 18 maart 2015 inzake Mobiliteitsnota 
Het College wordt geadviseerd het beleid rondom mobiliteit, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid inclusief te formuleren en deskundigen te betrekken bij het de uitwerking 
van het beleid. 
Resultaat: Het advies is onvoldoende opgevolgd en heeft nauwelijks tot aanpassingen in de 
nota geleid. 
 
- Advies d.d. 27 februari 2015 inzake concept versie prestatieafspraken wonen Leiden 2015-2020 
Geadviseerd wordt o.a. een relatie te leggen met het gemeentelijk sociale beleid, de nota 
SMART te formuleren en samenwerking te zoeken met ouderenbonden, welzijnsorganisaties 
en corporaties bij de uitvoering van de nieuw in te stellen functie seniorenmakelaar. 
Resultaat: De adviezen hebben tot geleid tot een verduidelijking voor de Adviesraad van de 
afspraken. Corporaties worden sinds de Woningwet 2015 beperkt in hun kerntaak. Het 
College zoekt naar mogelijkheden om sociale vraagstukken in te bedden in gemeentelijk 
beleid. De Adviesraad zal betrokken worden bij een in te richten Overleggroep Wmo waar 
ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg besproken zullen worden. 
 
4.2 Ongevraagde adviezen 
- Advies d.d. 31 december 2015 ‘Langer Zelfstandig Wonen’ 
Langer zelfstandig wonen vereist integraal en inclusief beleid. In het advies wordt op 
verschillende thema’s ingegaan. 
Resultaat: Het College deelt de visie van de Adviesraad. In 2016 zal een pilot van start gaan 
waarmee een aantal adviezen wordt opgevolgd. 
 
- Advies d.d. 24 september 2015 'Evaluatie over het eerste halfjaar 2015 uitvoering nieuwe Wmo 
en de Jeugdwet'. 
De Adviesraad heeft door middel van interviews met organisaties het eerste halfjaar van de 
nieuwe Wmo en Jeugdwet 2015 geëvalueerd. Onderwerpen waar de Adviesraad aandacht 
voor vraagt zijn de toegang tot sociale wijkteams en jeugd en gezinsteams, deskundigheid van 
de werkers in de teams, de onafhankelijke cliëntondersteuning, tijdige en adequate 
hulpverlening (aan licht dementerenden), stapeling van eigen bijdragen, samenwerking tussen 
de betrokken partijen.  
Resultaat: 
De Collegereactie volgde zeer snel op het advies. Deze reactie is met de wethouder 
besproken in oktober. Omdat sommige adviezen onvolledig of onvoldoende beantwoord 
waren heeft de Adviesraad in november in een brief hier aandacht voor gevraagd. Deze brief 
is in december beantwoord door het college. De adviezen zijn voldoende beantwoord en 
worden opgevolgd.  
 
- Advies d.d. 4 september 2015 ‘Concept Retailvisie Leidse regio 2025’ 
In de Retailvisie wordt voorbijgegaan aan het sociale aspect van winkelen, er wordt ook geen 
rekening gehouden met maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. 
Resultaat: De Adviesraad vond de reactie van het College onvoldoende. Tijdens de 
commissievergadering heeft de Adviesraad ingesproken om bij de gemeenteraadsleden 
aandacht te vragen voor de gevolgen van deze ontwikkeling en de verantwoordelijkheid van 
het College en de raadsleden hierbij. 



8 

 

- Advies d.d. 16 juni 2015 over de inspraaknota uitbreiding betaald parkeren 
In dit advies wordt aandacht gevraagd voor de positie van burgers die voor zorg en 
ondersteuning afhankelijk zijn van mantelzorgers, familie, zorgvrijwilligers, sociale contacten 
e.d. 
Resultaat: De Adviesraad heeft in een gesprek met betreffende beleidsambtenaren een 
toelichting gegeven op het advies. De meeste adviezen zijn in de Collegereactie 
overgenomen. 
 
4.3 Advisering in een vroeg stadium 
De Adviesraad heeft in een vroeg stadium met de gemeente verkennend gesproken over de 
volgende beleidsontwikkelingen: 

− Het instellen van onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo, Werk en Inkomen en 
Jeugd. De Adviesraad gaf aanbevelingen over de invulling van deze functie: tijdelijk, 
bemiddelend, uitstekende kennis van het hele Leidse sociale domein e.d. 

− Digitaal platform burgerinitiatieven. Als aanbeveling werd o.a. gegeven een overzicht 
van alle initiatieven in de buurt/wijk op dit platform te plaatsen. 

− Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Leiden 2016. Aanbevelingen gaf de 
Adviesraad o.a. ten aanzien van duidelijke formuleringen in de artikelen, het 
onderwerp maatwerk en het artikel cliëntondersteuning. 

− Visie openbare ruimte. Aandacht is gevraagd voor integraal beleid en toegankelijkheid 
voor mensen met beperkingen. 

− (schriftelijke) Communicatie met cliënten inzake uitstellen herbeoordeling 
persoonsgebonden budgetten en uitstellen herbeoordeling huishoudelijke 
ondersteuning. Aanbevelingen werden gegeven ten aanzien van de begrijpelijkheid en 
duidelijkheid van de tekst voor cliënten. 

− Kwalitatieve monitoring van het Sociaal Domein. Vanuit cliëntperspectief werden 
aanbevelingen gegeven over de gekozen methodiek ‘Most significant 
change’/Verandering in Beeld en heeft de Adviesraad het meest tot de verbeelding 
sprekende verhaal geselecteerd. 

− Transformatie van het Sociaal Domein. De Adviesraad heeft deelgenomen aan de 
week van de transformatie en aanbevelingen gegeven over de ‘Leidse Sleutels voor de 
Transformatie’.  

− Doorontwikkeling van de Sociale Wijkteams. In verband met de oprichting van een 
coöperatie voor de wijkteams in Leiden, gaf de Adviesraad o.a. aanbevelingen over de 
cliëntparticipatie in deze coöperatie en de teams. 
 

De Adviesraad heeft veelal in gesprekken met betreffende ambtenaren deze aanbevelingen 
gegeven. Deze gesprekken vonden in verschillende beleidsstadia plaats. Er werd geen 
schriftelijk advies uitgebracht over deze onderwerpen. Er werd door de ambtenaren 
wisselend met de aanbevelingen omgegaan: in veel gevallen leidden ze tot aanpassingen in de 
beleidsvoorstellen, soms werd er alleen kennis van genomen. 
  
4.4 Overig 
- D.d. 2 april 2015 Aandachtspunten voor het gesprek met de gemeente over zorg en ondersteuning 
in het kader van de Wmo 
De Adviesraad heeft voor cliënten en belanghebbenden aandachtspunten opgesteld ter 
voorbereiding op het keukentafelgesprek in het kader van de Wmo. Deze notitie is breed 
verspreid onder de achterban van de Adviesraad, betrokken burgers en organisaties. 
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5.  Samenstelling Adviesraad WMO Leiden 
 
Per 31-12-2015 was de samenstelling van de Adviesraad WMO Leiden als volgt: 
 
J. Dijkstra  voorzitter  
Mevrouw C. Angenent lid, op voordracht van stichting ZON/Cliëntenraden 

Rivierduinen 
G. Broekmans lid, op voordracht van de Leidse Vereniging van 

Mantelzorgers 
D.P. Engberts lid, op voordracht van Gehandicaptensportvereniging 

‘De Sleutels’ 
T.A. Wassenberg lid, op voordracht van Cliëntenraad stichting 

De Binnenvest  
J.D. Hogendoorn lid, op voordracht van de ANBO, afdeling Leiden 
Mevrouw H. Jansen lid, op voordracht van de Reuma Patiënten Vereniging 

Leiden e.o. 
W. Pracht lid, op voordracht van de Oogvereniging  Leiden e.o. 
Mevrouw C.G. van Rhee  lid, op voordracht van Kans Plus Rijnstreek 
W.J.M. Bunnik                                    adviseur Sociaal Domein 
Mevrouw H. Jobse                 adviseur Jeugd 
Mevrouw M. Cancrinus               administrateur   
 
De heer Broekmans is onverwachts op 3 januari 2016 overleden. 

 
 
Bureau 
Mevrouw Y. Tel beleidsmedewerker 
Mevrouw M.J.A. Heemskerk-de Haas  administratief ondersteuner tot 1 juni 2015 
 
De Adviesraad WMO Leiden had in 2015 de beschikking over een beleidsmedewerker voor 
30 uur per week en een administratieve ondersteuner voor 3 uur per week. Vanaf oktober 
2015 werd voor de administratieve ondersteuning een uitzendbureau ingeschakeld. De 
notulen van de vergaderingen van de Adviesraad worden per mei 2015 verzorgd door 
notuleerservice Derian. 
  
De Adviesraad WMO Leiden houdt kantoor in het Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude 
Rijn 44 b te Leiden.  
 
 
Adviesraad WMO Leiden 
13 april 2016 


