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1. Inleiding 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. 
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 (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 een 
Adviesraad in te stellen.   
 
De Adviesraad functioneert inmiddels ruim vijfenhalf jaar. In dit vijfde jaarverslag vindt u een 
beschrijving van de rol en de taken van de Adviesraad. Tevens treft u aan een beschrijving 
van de werkwijze en activiteiten van de Adviesraad in 2012, een overzicht van de 
uitgebrachte adviezen en tot slot de samenstelling van de Adviesraad. 
 
Terugblikkend op de activiteiten uit 2012: 
In 2012 bracht de Adviesraad 1 preadvies, 4 gevraagde adviezen en 4 ongevraagde adviezen 
uit.   
 
Er is door de Adviesraad in 2012 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel 
via het reguliere ambtelijk overleg als in het overleg met de wethouder en andere betrokken 
beleidsambtenaren. Ook is contact onderhouden met de gemeenteraadsleden met Wmo in 
hun portefeuille. Geïnvesteerd is in de eigen deskundigheid van de Adviesraad via scholing en 
werkbezoeken. Contacten met derden zijn gecontinueerd, zoals contacten met de achterban 
en met voorzitters van Wmo-raden in regio. Met deze Wmo-raden is samengewerkt bij de 
gezamenlijke advisering rondom de transitie AWBZ naar Wmo in het regionale verband van 
Holland Rijnland. 
In 2012 zijn er twee bijeenkomsten met de achterban geweest.  
 
Een overzicht van alle activiteiten vindt u in de volgende hoofdstukken. 
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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 het leven te roepen. 
 
De instelling van de Adviesraad is in de gemeente Leiden vastgelegd in een verordening. 
Deze verordening ‘Reglement Adviesraad WMO Leiden’ bepaalt waarover de Adviesraad 
kan adviseren.  
 
Brede adviesfunctie 
Volgens de verordening ‘Reglement Adviesraad WMO Leiden’ adviseert de Adviesraad het 
College van B&W - gevraagd en ongevraagd - over alles wat  samenhangt met de uitvoering 
van de Wmo. Daarnaast heeft de Adviesraad tot taak gevraagd en ongevraagd 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 formele kaders van de Wmo en de verordening ‘Reglement Adviesraad WMO 
Leiden’ zijn ook de verhouding met het College van B&W en de ambtenaren bepalend voor 
de ruimte die de Adviesraad krijgt.   
 
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 het voorstel voor 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. 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. Bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de Reuma 
Patiënten Vereniging behartigt 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. 
  
De gemeente Leiden heeft  gekozen voor voordrachten uit de kring van de  volgende 
organisaties: 

• Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden Leiden e.o. (NVBS) 

• 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) 

• Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, afdeling Leiden (ANBO)  
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• Organisaties op gebied van GGZ en/of OGGZ: Cliëntenraad Stichting De Binnenvest/ 
ZON en Familieraad Rivierduinen 

• Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM) 
 
In 2012 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting: 

• Op 1 januari 2012 liep de zittingstermijn af van mevrouw Vervoorn, lid op 
voordracht van Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’. Zij stelde zich niet 
herkiesbaar. Op 1 augustus 2012 werd de ontstane vacature opgevuld door de heer 
Engberts. 

• De vacature voor het lid op voordracht van de KBO werd op 1 januari 2012 
opgevuld door mevrouw Van Mil. 

• Mevrouw Bleijie, lid op voordracht van de PCOB, trad 1 juli 2012 af. Op 1 augustus 
2012 werd de ontstane vacature opgevuld door de heer Bleijie.  

 
 
3.  Werkwijze en activiteiten Adviesraad WMO Leiden 
 
3.1 Algemeen 
De Adviesraad WMO komt in principe eenmaal per maand plenair bij elkaar. Daarnaast 
worden in werkgroepen conceptadviezen voorbereid of thema’s uitvoeriger besproken. 
 
Vergaderingen 
De Adviesraad heeft in 2012 elf keer een plenaire vergadering gehad. 
De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren: 

- Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo 
- Transitie Jeugd naar gemeenten 
- Invoering van de Kanteling 
- Eigen kracht van de burger  
- Civil Society 
- Toekomstbestendige Wmo-raad 
- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2013-2017 
- Kwetsbare ouderen en de Wmo 
- Het meten van kwaliteit en tevredenheid in de Wmo 
- Slachtoffers van huiselijk geweld 
- Wijkgericht werken 
- Benchmark Wmo en tevredenheid mantelzorgers Wmo over 2011 
- Lokaal gezondheidsbeleid 
- Contacten met de achterban 

 
Werkgroepen 
Voor sommige onderwerpen was het nodig om in een kleinere samenstelling van gedachten 
te wisselen en een (pre)advies voor te bereiden. Zo werd in werkgroepen gesproken over 
huiselijk geweld, het meten van kwaliteit en tevredenheid in de Wmo, eigen kracht van de 
burger en Civil Society. De samenstelling van de werkgroepen wisselde per thema. 
 
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 2012 heeft de 
Adviesraad in maart, juni en oktober overleg gehad met de wethouder Jeugd, Welzijn, Zorg 
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en Personeelszaken, mevrouw R.A. van Gelderen. Inhoudelijk zijn naast de uitgebrachte 
adviezen, onderwerpen zoals invoering van de Kanteling, beleidsontwikkelingen ten aanzien 
van de transities AWBZ begeleiding en jeugd en handen en voeten geven aan het begrip Civil 
Society besproken. In het overleg  in maart heeft de Adviesraad aangekaart dat in de 
nieuwjaarsspeech van de burgemeester de Wmo onderbelicht is. De wethouder raadde aan 
in een brief aan de burgemeester hiervoor aandacht te vragen. Dit heeft de Adviesraad 
gedaan.  
 
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- en aanpalende thema’s te vernemen, heeft de 
Adviesraad ambtelijk overleg. Dit overleg vond in 2012 maandelijks plaats met de vaste 
contactambtenaar, de heer H. de Graaff. Met andere ambtenaren is ook overleg geweest 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 maart  en november 2012 heeft een delegatie van de Adviesraad met gemeenteraadsleden 
van de werkgroep Wmo van de Commissie Onderwijs en Samenleving informatie 
uitgewisseld over de ontwikkelingen rondom de decentralisaties AWBZ en Jeugd, 
wijkgericht werken en invoering van de kanteling.  
 
Werkbezoek en bijwonen van bijeenkomsten 
Adviesraadsleden hebben in 2012 werkbezoeken afgelegd bij: 

• Stichting Participe in Alphen aan de Rijn en de Wmo-Adviesraad van Alphen aan den 
Rijn. Dit was in het kader van informeren wat de ervaringen zijn met het voeren van 
gekantelde gesprekken. 

• Vrouwenopvangcentrum Rosa Manus. In het kader van voorbereidingen voor het 
ongevraagde advies slachtoffers van huiselijk geweld heeft de Adviesraad een gesprek 
gevoerd met de directie en het managementteam over het functioneren van de 
opvang en over verwachte risico’s en kansen ten aanzien van de decentralisatie van 
de AWBZ. Met een delegatie van de Cliëntenraad van Rosa Manus is gesproken over 
ervaringen in de opvang en verwachtingen ten aanzien van de Wmo. 

• De locatie voor 24-uurs opvang bij Stichting De Binnenvest. Met de directeur en een 
medewerker is een gesprek gevoerd over kansen en bedreigingen ten aanzien van de 
decentralisatie van de AWBZ.. 

• Cardea Jeugdzorg, in het kader van voorbereidingen op de transitie Jeugdzorg. De 
bestuurder en het managementteam informeerde de Adviesraad over het werk van 
Cardea, ervaringen met de huidige manier van werken in de jeugdzorg en risico’s en 
kansen ten aanzien van de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente. Met een 
delegatie van de Cliëntenraad en Jongerenraad van Cardea is gesproken over wat 
vanuit het perspectief van de ouders en jongeren belangrijk wordt gevonden bij de 
transitie van de Jeugdzorg. 

• Een huiskamerproject in de Kooi en de Adviesraad heeft een gesprek gehad met een 
buurtopbouwwerker in Leiden Noord. In het kader van meer inzicht krijgen in het 
wijkgericht werken. Tijdens deze bezoeken is gesproken over ervaringen met het 
huidige beleid in de gemeente Leiden.  
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Verder hebben Adviesraadsleden deelgenomen aan symposia, bijeenkomsten en presentaties 
over diverse onderwerpen zoals transitie AWBZ, transitie jeugdzorg en kracht van actieve 
burgers. 
 
Deskundigheidsbevordering en verbeteren van het eigen functioneren 
De Adviesraad vindt het van belang om zich bij te scholen. De scholing is zowel gericht op 
het verdiepen van de inhoudelijke kennis als op het verhogen van de eigen professionaliteit. 
Ook in 2012 zocht de Adviesraad steeds naar punten waarop beter gefunctioneerd kan 
worden, zodat eventueel tijdig het beleid bijgesteld kon worden. 

- Op 30 oktober heeft de Adviesraad samen met de Wmo-raad Dordrecht een 
deskundigheidsbevordering gevolgd over rollen en competenties voor een 
toekomstbestendige Wmo-raad. In deze deskundigheidsbevordering is duidelijk 
geworden dat de Adviesraad WMO Leiden zijn proactieve rol beter wil benutten. 
Over de benodigde competenties is in februari 2013 verder nagedacht. 

- In verband met de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten voorzien voor 
2015, heeft de Adviesraad aan BMC gevraagd op 16 februari een presentatie te 
verzorgen over jeugdzorg. De Wmo-raden in de Leidse regio en Katwijk werden ook 
voor deze informatiebijeenkomst uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst werd 
uiteengezet wat jeugdzorg omvat, hoe de huidige jeugdzorg functioneert en wat de 
risico’s en kansen zijn bij de decentralisatie. 

 
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 
werkplan en de jaarverslagen.  
Op de website is een overzicht te vinden van handige links naar (belangen)organisaties die 
actief zijn op het Wmo-terrein.  
In 2012 is de website 1315 maal bezocht. Meest opgevraagde publicatie in 2012 was het 
ongevraagde advies over kwetsbare ouderen. De website is te vinden via 
www.adviesraadwmoleiden.nl.  
 
3.2 Contacten met de achterban 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat er goed contact is met de directe achterban van de 
Adviesraad; de organisaties die gerechtigd zijn Adviesraadsleden voor te dragen. Op een 
interactieve manier wil de Adviesraad thema’s die essentieel zijn voor het welslagen van de 
Wmo in bijeenkomsten met de achterban bespreken. In overleg met de achterban wordt de 
agenda voor deze bijeenkomsten opgesteld. In april en november 2012 vonden deze 
bijeenkomsten plaats. Besproken zijn de eigen kracht van de burger bij de veranderingen in 
de AWBZ en de Wmo en de gevolgen van het regeerakkoord Rutte II. 
  
3.3 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. Een aantal thema’s 
vormen de kern van de Wmo en behoefde volgens de Adviesraad voor 2012 monitoring. 
 
Maatschappelijke participatie  
In verband met de voorbereidingen voor de decentralisatie van de AWBZ functie 
begeleiding, heeft Adviesraad deelgenomen aan de gemeentelijke werkgroep en de 
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werkgroep van de Wmo-raden in de Leidse regio en Katwijk om vanuit cliëntperspectief te 
kunnen adviseren. 
In 2012 zijn de voorbereidingen voor de tweede beleidsnota Wmo gestart. De Adviesraad is 
in een voortijdig stadium hierbij betrokken geweest. Door de landelijke politieke 
ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de Wmo, moest planning en vorm van de nota 
bijgesteld worden. Het eerste deel van het beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2013-
2017 is in februari 2013 voor inspraak vrij gegeven. 
Instrumenten die de gemeente hanteert om maatschappelijke participatie in de gemeente 
Leiden te meten zijn onder andere de jaarlijkse SGBO onderzoeken benchmark Wmo en de 
tevredenheid cliënten voorzieningen Wmo. In 2012 is de tevredenheid van mantelzorgers 
onderzocht. De Adviesraad bestudeert ieder jaar de resultaten van deze onderzoeken en 
deze zijn door SGBO in een presentatie toegelicht. Opmerkingen en vragen die de 
Adviesraad hierna nog hadden zijn schriftelijk naar het College als advies verzonden. 
 
Uitvoering van de compensatieplicht 
De Adviesraad blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op landelijk gebied en  
stimuleert de gemeente Leiden de praktische invulling van de compensatieplicht met een 
grotere snelheid in- en door te voeren. De Adviesraad monitort deze invoering waar 
wenselijk en mogelijk. In de gemeente Leiden heeft in 2012 het project ‘doorkantelen’ plaats 
gehad. De bedoeling van dit project was door middel van het voeren van gekantelde 
gesprekken door consulenten van de gemeente afgewisseld met hulpverleners van Stichting 
Radius, Kwadraad of de GGZ (afhankelijk van het soort cliënt), te bepalen welke werkwijze 
gehanteerd gaat worden in Leiden. 
 
3.4 Speerpunten en behaalde resultaten voor 2012 
Gevolgen voor cliënten en hun mantelzorgers van de overheveling AWBZ begeleiding individueel en 
begeleiding per groep naar de Wmo. 
De Adviesraad heeft deelgenomen aan een gemeentelijke en een regionale werkgroep die de 
gevolgen van deze decentralisatie in kaart brengt. Vanuit cliëntperspectief hebben de Wmo-
raden in de Leidse regio en Katwijk een gezamenlijk ongevraagd advies opgesteld. De 
Adviesraad WMO Leiden heeft aanvullend hierop een advies aan het eigen College 
geschreven. 
 
Meten van tevredenheid en kwaliteit van geleverde Wmo-diensten/producten 
De Adviesraad heeft voor dit speerpunt een interne werkgroep ingesteld. Deze werkgroep 
heeft in kaart gebracht welke methoden er zijn om kwaliteit en tevredenheid te meten. In 
verband met de geplande wetswijziging van de Wmo, waarin ook het artikel met betrekking 
tot meten van tevredenheid gewijzigd wordt, heeft de Adviesraad in 2012 geen advies 
hierover uit kunnen brengen, maar wil wachten totdat meer bekend is over het wettelijke 
verplichte systeem dat wordt ingevoerd. 
 
Het inpassen en uitbouwen van het begrip Civil Society in de beleidsplannen samenhangend met de 
Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 2025 
De Adviesraad heeft in overleggen met de wethouder zijn visie gedeeld en gevraagd hoe de 
gemeente Leiden hier concreet uitvoering aan gaat geven. De wethouder heeft hierop 
geantwoord dat ze de komende periode instellingen nog nadrukkelijker gaat aansturen op 
resultaten. Dit betekent in wijken het  behouden en vergroten van actief burgerschap, het 
vergroten van de leefbaarheid in wijken die wat dat betreft slecht scoren en het  beschikbaar 
stellen van ruimte voor burgerinitiatieven.  
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Slachtoffers van huiselijk geweld 
Voor dit speerpunt is een interne werkgroep ingesteld. Om een goede indruk te krijgen van 
de opvang in Leiden zijn werkbezoeken afgelegd bij opvanglocaties en gesprekken gevoerd 
met (ex)- cliënten, hulpverleners en staf. Om een afgewogen advies te kunnen geven heeft de 
Raad begin 2013 nadere informatie uitgezocht zodat in april 2013 het ongevraagde advies 
kon worden uitgebracht. 
 
Jeugd en de Wmo 
In 2012 heeft de Adviesraad voorbereidingen getroffen om een goed beeld te krijgen van 
jeugd met een zorgvraag. Aanvankelijk heeft de Adviesraad zichzelf laten informeren door 
deskundigen en zelf informatie ingewonnen, vanaf de tweede helft van 2012 heeft de 
Adviesraad zowel met partijen in het veld als met de gemeente nagedacht over een manier 
om de participatie van de jeugd in de Wmo-raad gestalte te kunnen geven. 
 
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 2012 vond dit driemaal plaats. Waar mogelijk en doeltreffend, wordt een 
gezamenlijke prioriteit aan regionaal spelende onderwerpen gegeven. Voor 2012 waren dit 
de onderwerpen decentralisatie van de AWBZ en decentralisatie van de Jeugdzorg. 
 
3.6 Tot slot 
De Adviesraad heeft in 2012 veel van de voorgenomen activiteiten en speerpunten kunnen 
realiseren. In verband met de landelijke ontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld de 
AWBZ en uitbreiding  van de Wmo en de gevolgen hiervan op lokaal en regionaal niveau, 
vragen veel onderwerpen echter 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 van B&W. Onderstaand is 
aangegeven over welke onderwerpen de Adviesraad in 2012 advies heeft uitgebracht. 
 
4.1 Gevraagde adviezen   

- Advies ‘Vrijwilligerswerk in Leiden, succesfactoren voor het versterken van de Leidse 
uitvoeringspraktijk´, d.d. 10-02-2012.  
De Adviesraad onderschrijft het algemene uitgangspunt dat vrijwilligerswerk vanuit 
economisch en sociaal oogpunt belangrijk is. Echter wordt een concrete uitwerking 
van de actiepunten in de notitie gemist en wordt onvoldoende toegewerkt naar een 
moreel appèl dat de gemeente op de burger zou moeten doen om zo het 
vrijwilligerswerk te stimuleren. 
Resultaat: 
Behalve de tekstuele opmerkingen hebben de adviezen niet tot wijzigingen in de nota 
geleid. 
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- Advies ´Uitgangspuntennotitie uitbreiding Wmo (decentralisatie extramurale begeleiding 
AWBZ), basis voor de overgangsperiode´,  d.d. 04-04-2012.  
In dit advies vraagt de Adviesraad onder andere aandacht voor de punten 
cliëntbetrokkenheid, een zorgvuldige  vraag gestuurde indicatiestelling en het 
versterken van het sociale netwerk.  
Resultaat: 
In de notitie wordt een toelichting toegevoegd over mantelzorgondersteuning en bij de 
uitwerking van de vereenvoudigde indicatiestelling en het opstellen van het nieuwe 
beleidsplan Wmo wordt het advies over de indicatiestelling meegenomen. 
  

- Advies over Kadernota Sport en bewegen 2012-2017, verleiden tot bewegen d.d. 06-09-
2012. 
De nota is vanuit de Wmo kansrijk. De Adviesraad adviseert de gemeente organisaties 
op organisatorisch en/of inhoudelijk gebied samen te laten werken om zo mensen met 
een beperking deel te kunnen laten nemen aan activiteiten die voor iedere burger in 
Leiden beschikbaar zijn. 
Resultaat: 
De adviezen hebben niet tot wijzigingen in de nota geleid. 

 
- Advies over de resultaten van de SGBO benchmark Wmo en tevredenheid mantelzorgers over 

2011 d.d. 14-12-2012. 
De Adviesraad stelt onder andere vragen over het hoge aantal voortijdig 
schoolverlaters, de zeer hoge score bij de thermometer vrijwilligerswerk en adviseert 
onder andere de groep mantelzorgers die 9 uur of meer zorg verleent per week 
opnieuw te bekijken, zodat een beter inzicht in de resultaten verkregen wordt. 
Resultaat: 
De gemeente erkent dat er een aantal fouten in de benchmark zitten en wil deze met 
een erratum rechtzetten. Door betere registratie van de vrijwilligersorganisatie is de 
score hoog op het gebied van vrijwilligerswerk. De gemeente Leiden gaat SGBO 
opdracht geven de resultaten van mantelzorgers die 9 uur of meer zorg verlenen, te 
specificeren. 

 
4.2 Ongevraagde adviezen 

- Advies ‘Kwetsbare ouderen en de Wmo’, d.d. 04-04-2012. 
Met dit advies wil de Adviesraad aandacht voor kwetsbare ouderen in de Wmo. 
Omdat voor (kwetsbare) ouderen in Leiden al veel geregeld is, is dit advies toegespitst 
op een aantal punten. In de bijgevoegde aandachtspuntennotitie wordt aan de hand van 
levensdomeinen de situatie van de kwetsbare oudere voor de Wmo geschetst. 
Resultaat:  
De gemeente kan zich verenigen met het gestelde in het advies en is ook van mening 
dat het belangrijk is in de wijk laagdrempelige voorzieningen te hebben. In diverse 
samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt met Leidse 
instellingen/organisaties ten behoeve van de doelgroep. Verwacht wordt dat met het 
houden van keukentafelgesprekken meer duidelijkheid gegeven kan worden over alle 
op leefdomeinen spelende vragen van een persoon. De gemeente geeft aan dat in de 
keten mantelzorgondersteuning de doelgroep eerste generatie allochtone ouderen 
uitdrukkelijk aandacht krijgt. Zaken waarop de gemeente geen of onvolledig antwoord 
heeft gegeven worden besproken in het overleg met de wethouder in april 2013. 
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- Advies ‘Transitie AWBZ naar Wmo in het regionale verband van Holland Rijnland’, d.d. 29-
06-2012. 
In dit advies worden ten aanzien van de transitie AWBZ-begeleiding inhoudelijke en 
organisatorische aandachtspunten genoemd. 
In een brief aan het eigen College van B&W benadrukt de Adviesraad WMO Leiden 
een aantal speciale onderwerpen hierin. 
Resultaat: 
De gemeente deelt de opvattingen van de Adviesraad. 
 

- Advies over uitvoeringszaken ‘Verbeterpunten met betrekking tot beleid en uitvoering 
gehandicaptenparkeerkaart’, d.d. 13-09-2012. 
In dit advies wordt een aantal verbeterpunten aangegeven inzake de procedure 
rondom het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart. Zoals het geven van 
eenduidige informatie, een duidelijke begrenzing van de onafhankelijke rol van de 
ambtenaar tijdens de zittingen van de bezwaarschriftencommissie en het zorg dragen 
van interne verrekening bij de gemeente Leiden voor de kosten van de parkeerkaart. 
Resultaat: 
Er wordt binnen de gemeente Leiden gewerkt aan een notitie die gevolgen kan hebben 
met betrekking tot de bestaande procedure voor het verkrijgen van een invalide 
parkeerplaats en/of een invalide parkeerkaart. De gemeente kan de brief pas na het 
vaststellen van eventueel nieuw beleid beantwoorden.  

 
- Advies over uitvoeringszaken ‘brief naar cliënten met betrekking tot keuzevrijheid leverancier 

rolstoel’, d.d. 27-09-2012. 
In dit advies wordt gevraagd in de brief adequate informatie te verstrekken over de 
aanbieders van rolstoelen. 
Resultaat: 
De gemeente Leiden geeft aan bewust te hebben gekozen de informatie in de brief zo 
kort mogelijk te houden. De gemeente wil dat mensen het Servicepunt Zorg bellen 
voor meer informatie. 

 
4.3 Preadvies 

- Advies over de beleidsnota Maatschappelijke Ontwikkeling 2013-2017 ‘Iedereen telt mee’, 
d.d. 05-07-2012. 
De Adviesraad vraagt in dit preadvies aandacht voor het opnemen van een aantal 
essentiële onderwerpen bij het schrijven van de beleidsnota, zoals wijkgericht werken, 
het voeren van inclusief beleid, maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers en 
het gestalte geven aan de Civil Society. 
Resultaat: 
Het advies is meegenomen in de voorbereiding van het beleidsplan. 

 
4.4 Overige stukken naar de gemeente 
Brief naar de burgemeester H.J.J. Lenferink:   

-  Opnemen van Wmo-onderwerpen in de nieuwjaarsspeech, d.d. 05-11-2012. 
Resultaat: 
In de nieuwjaarsspeech zijn enkele zinnen aan het onderwerp gewijd. 
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5.  Samenstelling Adviesraad WMO Leiden 
 
Per 31-12-2012 was de samenstelling van de Adviesraad WMO Leiden als volgt: 
 
Mevrouw S. Lambermont  voorzitter  
W.J.M. Bunnik lid, op voordracht van de Leidse Vereniging van 

Mantelzorgers 
Mevrouw A.M. van Mil lid, op voordracht van Katholieke Bond voor 

Ouderen, afdeling Leiden 
W. Bleijie  lid, op voordracht van de Protestants Christelijke 

Ouderen Bond, afdeling Leiden 
J.H.A. de Kinderen lid, op voordracht van Cliëntenraad stichting 

De Binnenvest  
A.A.P.M. van Loon  lid, op voordracht van KansPlus Rijnstreek 
R.A. Castens lid, op voordracht van de Nederlandse Vereniging van 

Blinden en Slechtzienden, Leiden e.o. 
H. Schuurman lid, op voordracht van de ANBO, afdeling Leiden 
J.J.M. Faassen lid, op voordracht van de Familieraad Rivierduinen en 

stichting ZON 
Mevrouw H. Jansen lid, op voordracht van de Reuma Patiënten Vereniging 

Leiden e.o. 
D.P. Engberts lid, op voordracht van Gehandicaptensportvereniging 

‘De Sleutels’ 
L. el Houari adviseur allochtonen 
 
Bureau 
Mevrouw Y. Tel beleidsmedewerker 
Mevrouw M.J.A. Heemskerk-de Haas  administratief ondersteuner vanaf 10 september 2012 
 
De Adviesraad WMO Leiden had in 2012 de beschikking over een beleidsmedewerker voor 
30 uur per week. Tot juli 2012 werd een uitzendbureau ingeschakeld voor de 
administratieve ondersteuning van de beleidsmedewerker. De notulen van de vergaderingen 
van de Adviesraad worden verzorgd door bureau 2ExtraHands. 
  
De Adviesraad WMO Leiden houdt kantoor in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 
44 b/c te Leiden.  
 
 
 
Adviesraad WMO Leiden 
16 april 2013 
 
 


