
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

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 (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 de 
Adviesraad WMO in te stellen.   
 
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 2014, een overzicht van de uitgebrachte adviezen en tot slot de namen van de 
personen die samen de Adviesraad WMO vormen. 
 
Terugblikkend op de activiteiten uit 2014: 
In 2014 bracht de Adviesraad 6 gevraagde adviezen, 9 ongevraagde adviezen en 1 preadvies 
uit.   
 
Er is door de Adviesraad in 2014 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel 
in het overleg met de wethouder, als in het reguliere ambtelijk overleg en de andere 
betrokken beleidsambtenaren. Ook is contact onderhouden met de gemeenteraadsleden 
met Wmo in hun portefeuille. Een groot deel van de activiteiten van de Adviesraad stonden 
in het teken van de inwerkintreding van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. 
Met scholing en werkbezoeken heeft de Adviesraad geïnvesteerd in zijn eigen deskundigheid. 
Contacten met derden zijn gecontinueerd, zoals contacten met de achterban en met 
voorzitters van Wmo-raden in regio. Met deze Wmo-raden is gezamenlijk opgetrokken over 
o.a. deelname aan de overlegtafel bestuurlijk contracteren en over de advisering rondom de 
aanbesteding trapliften en woningaanpassingen. 
In 2014 zijn er twee bijeenkomsten met de achterban geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

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 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. 
 
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. 
  
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) 

• 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) 
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In 2014 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting: 

• Op 15 februari 2014 volgde de heer Dijkstra mevrouw Lambermont op als 
voorzitter. Mevrouw Lambermont werd hierna door de Adviesraad aangesteld als 
adviseur jeugd. 

• De heer Pracht werd op 25 maart benoemd door het college als lid van de 
Adviesraad op voordracht van de Oogvereniging.  

• Mevrouw Angenent werd met ingang van 1 juli benoemd als lid van de Adviesraad op 
voordracht van stichting ZON. 

• De heer Bunnik werd per 1 november opgevolgd door de heer Broekmans als lid van 
de Adviesraad op voordracht van de LVvM. De heer Bunnik werd hierna door de 
Adviesraad aangesteld als adviseur sociaal domein. 
 

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 2014 elf keer een plenaire vergadering gehouden. 
De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren: 

- Sociale wijkteams 
- Wat leeft er in de wijken, wijkbijeenkomsten 
- Nieuwe Wmo 2015, communicatie naar burgers  
- Decentralisaties AWBZ en Jeugd 
- Verandering in de aanspraak op de Zorgzwaartepakketten in de GGZ en de 

(verstandelijke) gehandicaptensector. 
- Toekomstbestendige Wmo-raad 
- Jeugd- en gezinsteams 
- Persoonsgebonden budget 
- Privacy  
 

Werkgroepen 
Voor sommige onderwerpen is het nodig om in een kleinere samenstelling van gedachten te 
wisselen en onderwerpen te monitoren en adviezen voor te bereiden. Zo heeft de 
werkgroep jeugd o.a. de adviezen over de verordening en beleidsregels jeugd 2015 
voorbereid en heeft de werkgroep slachtoffers van huiselijk geweld onderzocht of naar 
aanleiding van de ontwikkelingen rondom ‘Veilig Thuis’ (het instellen van een advies- en 
meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld, AMHK per 1 januari 2015), het 
ongevraagde advies uit 2013 aanvulling behoefde.  
 
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 2014 heeft de 
Adviesraad in februari en oktober overleg gehad met de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn 
mevrouw R.A. van Gelderen. Besproken onderwerpen zijn o.a. beleidsontwikkelingen ten 
aanzien van de uitbreiding van de Wmo, decentralisatie jeugd, sociale wijkteams, jeugd en 
gezinsteams en privacy.  
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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 2014 maandelijks plaats met de vaste 
contactambtenaar, de heer H. de Graaff, de voorzitter en de beleidsmedewerker. 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 2014 is na de gemeenteraadsverkiezingen een kennismakingsgesprek geweest met de 
nieuwe raadsleden van de commissie onderwijs en samenleving. Bestaande afspraken tussen 
de Adviesraad en de gemeenteraadsleden bleven ongewijzigd. Zo worden de leden uit de 
commissie erop geattendeerd wanneer een advies is uitgebracht.  
Naar aanleiding van de beleidsregels Wmo gemeente Leiden 2015, heeft Adviesraad 
deelgenomen aan een gezamenlijke infosessie met gemeenteraadsleden, de wethouder en 
beleidsambtenaren. 
 
Werkbezoek en bijwonen van bijeenkomsten 

• Adviesraadsleden hebben in 2014 werkbezoeken afgelegd bij Intramurale instellingen 
die Zorgzwaartepakketten GGZ en (licht) verstandelijke beperking (ZZP GGZ en 
ZZP (L)VG leveren. Ipse de Bruggen, Stichting De Haardstee, Gemiva SVG en 
Rivierduinen zijn bezocht. De Adviesraad was geïnteresseerd in de gevolgen van deze 
veranderingen in aanspraken voor de cliënten en hun mantelzorgers.  

• Adviesraadsleden hebben tal van bijeenkomsten bijgewoond om hun kennis over 
thema’s te vergroten. Enkele voorbeelden: Bijeenkomsten van de Von 
Münchausenbeweging, het Jeugdcafé, een informatiebijeenkomst over ‘Zorg op 
afstand’, themabijeenkomsten van Zorgebelang Zuid-Holland en bijeenkomsten van 
de landelijke koepel Wmo-raden. 

• Voor vergaderingen van de Adviesraad kunnen sprekers uitgenodigd worden om over 
voor de Adviesraad nog minder bekende onderwerpen te spreken. Zo heeft in 2014 
o.a. de Stichting Mentorschap Haag en Rijn een presentatie gegeven.  

 
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.  
In 2014 was het voornemen een deskundigheidsbevordering over jeugd te organiseren. In 
verband met de volle agenda’s van de beoogde sprekers kon deze echter niet georganiseerd 
worden. In plaats hiervan heeft het jeugd en gezinsteam een presentatie gegeven in de 
decembervergadering van de Adviesraad. 
 
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 2014 is de website 2105 maal bezocht. De website is te vinden via 
www.adviesraadwmoleiden.nl.  
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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. In overleg 
met de achterban wordt de agenda voor deze bijeenkomsten opgesteld. In mei en november 
2014 vonden deze bijeenkomsten plaats. Belangrijkste onderwerpen van deze bijeenkomsten 
waren de laatste stand van zaken van de decentralisaties en de ontwikkelingen m.b.t. 
wijkgericht werken en de wijkbijeenkomsten Samen naar Beter. Het Transitiebureau van het 
ministerie van VWS verzorgde een presentatie.  
 
 
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. Het gaat om thema’s als 
versterken van de eigen kracht en burgerparticipatie in de wijken.  
 
In 2014 is een vervolg gegeven aan de wijkbijeenkomsten ‘Samen naar beter’. Een initiatief 
van de Adviesraad, ondersteund door de gemeente Leiden en het landelijke programma 
‘Aandacht voor Iedereen’. Er werden nog 8 bijeenkomsten georganiseerd, zodat 
geïnteresseerde burgers van alle  wijken in Leiden geïnformeerd werden over de 
veranderingen in het sociale domein. Tijdens deze bijeenkomsten is ook met bewoners in 
gesprek gegaan over hun wensen en behoeften. Naar aanleiding van deze tweede serie 
bijeenkomsten heeft de Adviesraad ook een advies uitgebracht.   
 
 
3.4 Speerpunten voor 2014 
Wijk- en buurtgericht werken 
Voor een goede uitvoering van de Wmo is het welslagen van het wijk- en buurtgericht 
werken/welzijn van essentieel belang. De Adviesraad volgt dit onderwerp op de voet in de 
gesprekken met en beleidsstukken en notities van de gemeente Leiden. In 2014 zijn de 
sociale wijkteams uitgebreid naar 5 in aantal. De Adviesraad heeft in de meivergadering een 
presentatie gehad van de projectleider sociale wijkteams en een teamcoach over de laatste 
stand van zaken. Naar aanleiding hiervan heeft de Adviesraad zijn zorgen geuit over de 
borging van  het onderwerp privacy in de sociale wijkteams door het uitbrengen van een 
ongevraagd advies. Daarnaast is het onderwerp wijkgericht werken steeds van gesprek 
geweest in de werkoverleggen met de contactambtenaar en de overleggen met de 
wethouder.  
Ook de gehouden wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’, verschaften de Adviesraad inzicht 
in het wijk- en buurtgericht werken. 
 
Jeugdzorg 
2014 was een belangrijk voorbereidingsjaar voor de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de 
gemeenten, die per 1 januari 2015 feit is geworden. De Adviesraad WMO Leiden heeft de 
ontwikkelingen op dit beleidsterrein en de gevolgen hiervan voor kinderen en jongeren 
nauwlettend gevolgd op regionaal en lokaal niveau.  
 
Gevolgen van de veranderingen in de AWBZ en de Wmo (decentralisatie AWBZ 
begeleiding/persoonlijke verzorging naar de Wmo, veranderingen in de Zorgzwaartepakketten 
(ZZP’s), hulp bij het huishouden vervangen door maatwerkvoorziening etc.) 
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Vanuit cliëntperspectief zijn deze veranderingen gevolgd, zowel op gemeentelijk als regionaal 
niveau. Zo is de Adviesraad betrokken geweest bij de bijeenkomsten voor bestuurlijk 
contracteren, heeft werkbezoeken afgelegd bij ZZP leverende instellingen en heeft 
geadviseerd over informatieve brieven die de gemeenten aan cliënten stuurde over de 
wijzigingen in de hulp bij het huishouden en het persoonsgebonden budget begeleiding. 
 
 
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 2014 vond dit driemaal plaats. Waar mogelijk en doeltreffend, wordt een 
gezamenlijke prioriteit aan regionaal spelende onderwerpen gegeven.  
Ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw Lambermont als voorzitter, heeft de 
Adviesraad een mini-symposium georganiseerd voor de Wmo-raden uit de regio over 
regionale samenwerking. 
 
Vanaf maart 2014 neemt de Adviesraad WMO Leiden op uitnodiging  van de landelijke 
koepel Wmo-raden als één van de twintig geselecteerde Wmo-raden deel 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 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. 
 
 
3.6 Tot slot 
De Adviesraad heeft in 2014 veel van de voorgenomen activiteiten en speerpunten kunnen 
realiseren. In verband met de landelijke ontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld de 
decentralisaties jeugd en zorg 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 2014 advies heeft uitgebracht. 
 
 
4.1 Gevraagde adviezen   
- Advies d.d. 7-1-2014 over de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Leiden 2014-2018 
'Ruimte maken voor gezondheid'. 
Geadviseerd wordt het beleid m.b.t. de woon-servicezones voort te zetten en de 
opgedane inzichten uit de projecten van het inmiddels afgeronde Nationaal Programma 
Ouderenzorg mee te nemen bij het ontwikkelen van beleid. 
Resultaat: De adviezen zijn overgenomen. 
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- Advies d.d. 5-8-2014 inzake de concept verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 
Leiden. 
Geadviseerd wordt o.a. de artikelen met betrekking tot het persoonlijk plan in de 
verordening op te nemen, een motivering toe te voegen waarom afgeweken wordt van 
de modelverordening en de mogelijkheid van het doen van aanvullingen na afloop van 
het gesprek. 
Resultaat: De meeste adviezen zijn overgenomen, bovenstaand advies met betrekking 
tot het persoonlijk plan echter niet. Het college vindt dat dit in het gesprek en op het 
formulier voldoende wordt genoemd/vermeld.  
 
- Advies d.d. 5-8-2014 inzake de concept verordening Jeugdhulp. 
In het advies wordt o.a. aandacht gevraagd voor het feit dat met het opstellen van 1 
plan voor 1 gezin er in dat plan per individu verschillende doelstellingen kunnen 
worden geformuleerd. 
Resultaat: De meeste adviezen hebben geleid tot een aanpassing in de definitieve tekst. 
Ten aanzien van de punten die onvoldoende zijn  meegenomen, heeft de Adviesraad 
voor de behandeling van de verordening in de gemeenteraadscommissie Onderwijs en 
Samenleving een schriftelijke inspraak gestuurd naar de commissieleden. In deze brief 
staan twee punten uit het eerder uitgebrachte advies. Deze punten hebben betrekking 
op het persoonsgebonden budget (pgb). Het eerste punt gaat over het gedeelte in 
artikel 13 van de verordening dat indien een pgb wordt versterkt aangegeven moet 
worden waarvoor het ‘kan’ worden aangewend. De Raad heeft geadviseerd het woord 
‘kan’ te schrappen omdat dit onduidelijkheid schept. Het tweede punt betreft het 
advies vast te houden aan een termijn van zes maanden in plaats van één jaar m.b.t. het 
intrekken van een pgb na uitbetaling, vanwege zorginhoudelijke gronden. Het eerste 
punt is overgenomen in de uiteindelijke tekst, het tweede punt niet. 
 
- Advies d.d. 2-10-2014 inzake conceptbrief cliënten Hulp bij het Huishouden (HbhH) 
De Adviesraad heeft aanbevelingen gegeven ten aanzien van de eerste schriftelijke 
informatie aan Wmo cliënten Hulp bij het Huishouden over de veranderingen per 
2015. Deze aanbevelingen gingen o.a. over waar men terecht kan met vragen en het 
tijdig verstrekken van informatie aan cliënten over het vervolgtraject. 
Resultaat: De adviezen zijn verwerkt in de definitieve tekst. 
 
- Advies d.d. 24-10-2014 inzake de conceptbeleidsregels jeugdhulp 2015. 
Met name wordt geadviseerd over de praktische uitwerking van het pgb in de 
jeugdhulp. 
Resultaat: Veel van de adviezen zijn overgenomen en er is een duidelijk antwoord 
gegeven op de vragen die de Adviesraad had. 
 
- Advies d.d. 13-11-2014  inzake conceptbeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 
2015 gemeente Leiden. 
Beleidsregels vormen de richtlijnen voor de uitvoering voor medewerkers van het 
sociale wijkteam. Veel artikelen in de conceptregels behoeven ter verduidelijking een 
aanvulling. Dit gaat bijvoorbeeld over de teksten met betrekking tot een melding, 
maatwerkvoorzieningen privacy en kwaliteitseisen aanbieders. 
Resultaat: 
Alle adviezen zijn overgenomen of hebben geleid tot tekstaanpassingen. 
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4.2 Ongevraagde adviezen 
- Advies d.d. 10-2-2014 inzake resultaten wijkbijeenkomsten 'Samen naar Beter'. 
De Adviesraad heeft in een 4-tal wijkbijeenkomsten met bewoners gesproken over de 
veranderingen in het sociale domein. 
Thematisch worden door de deelnemers aangedragen wensen en op te lossen 
belemmeringen weergegeven. 
Resultaat:  
Er is veel lof van het college voor dit initiatief. Het advies om dergelijke bijeenkomsten voort 
te zetten in de andere wijken, is overgenomen. Andere adviezen worden onderschreven. 
 
- Advies d.d. 24-3-2014 inzake cliëntondersteuning. 
Kern in dit advies zijn met name de eisen/uitgangspunten die gesteld worden aan een goede 
cliëntondersteuning. Zoals onafhankelijkheid en kosteloos. 
Resultaat:  
Het college onderschrijft de opvattingen van de Adviesraad. Ten aanzien van de 
ontwikkelingen op het gebied van cliëntondersteuning is de gemeente bereid hierover het 
beleid toe te lichten.  
 
- Advies d.d. 27-6-2014 inzake communicatie nieuwe Wmo. 
In dit advies worden aanwijzingen gegeven om de communicatie naar de burgers en cliënten 
over de nieuwe Wmo zo goed en tijdig mogelijk te laten verlopen. 
Resultaat: 
In de reactie wordt een opsomming gegeven van de concrete acties die de gemeente doet, 
voortvloeien uit het beleid. Het vaste aanspreekpunt communicatie sociaal domein bij de 
gemeente Leiden  neemt met de Adviesraad contact op over een goede communicatie naar 
de inwoners. 
 
- Advies d.d. 27-6-2015 inzake privacy sociale wijkteams. 
De sociale wijkteams in Leiden zijn in ontwikkeling. 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de gegevens van 
cliënten van zo'n wijkteam en adviseert op zeer korte termijn beleid hiervoor te 
ontwikkelen. 
Resultaat: In de reactie van het college wordt gesproken over het in ontwikkeling zijn van 
een protocol en bewerkersovereenkomsten. De Adviesraad heeft in een informatiesessie 
over de sociale wijkteams in februari 2015 nadere uitleg gekregen over de punten uit de 
reactie waar nog vragen over waren.  
 
- Advies d.d. 25-9-2014 naar aanleiding van de tweede serie wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’ 
Tijdens de bijeenkomsten hebben de wijkbewoners een aantal zaken naar voren gebracht die 
belangrijk zijn voor meer samenhang in hun eigen wijk. De Adviesraad heeft hieraan 
conclusies verbonden en aanbevelingen geformuleerd. Eén van de aanbevelingen is 
bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bij te houden inventarisatie/database van alle 
bestaande en nieuwe relevante buurt- en wijkinitiatieven in Leiden op het terrein van ‘Samen 
naar Beter’, bijvoorbeeld op de website van de gemeente Leiden. 
Resultaat:  
De reactie van het college is zeer positief. Veel van de adviezen worden opgepakt in de 
uitwerking van het wijkgericht werken.  
 
 
 



9 

 

- Advies d.d. 2-10-2014 inzake vervoer dagbesteding. 
In dit advies vraagt de Raad o.a. aandacht voor efficiëntie in het vervoer naar de dagbesteding 
en het betrekken van cliëntorganisaties bij de werkgroepen in het Holland Rijnland verband 
die de scenario's voor het doelgroepenvervoer verkennen. 
Resultaat: De adviezen worden onderschreven door het college. Binnen Holland Rijnland 
bevindt het onderzoek naar efficiency zich in de tweede fase, dan zal meer duidelijk worden. 
Zo ook ten aanzien van het betrekken van cliëntenorganisaties. De verwachting is dat in 
maart/april 2015 hier meer duidelijkheid over zal zijn.    
 
- Advies d.d. 24-11-2014 inzake ondersteuning medezeggenschap jongeren. 
In dit advies wordt naast steun voor de motie van het instellen van een aparte jongerenraad 
en een raad voor de ouders, aandacht gevraagd voor de ondersteuning van de jongerenraad 
De Adviesraad vindt dat deze ondersteuning geregeld moet worden door de organisatie 
waarvoor deze jongerenraad werkt en dat deze als kwaliteitseis opgenomen dient te worden 
in het af te sluiten contract met aanbieders. 
Resultaat: 
In de reactie van het college wordt geschreven dat dit onderwerp expliciet in het 
inkoopproces en de onderhandelingsgesprekken met aanbieders is meegenomen en dat het 
jaar 2015 gebruikt zal worden om vervolgafspraken hierover met aanbieders te maken. De 
concrete implementatie van medezeggenschap door jongeren en hoe zij hierbij ondersteund 
worden, zal dan ook verder uitgewerkt worden. De Adviesraad zal in 2015 dit onderwerp 
monitoren en op de agenda houden in gesprekken met jongeren, hun ouders en andere 
belanghebbenden. 
 
- Advies d.d. 8-12-2014 inzake uitbreiding parkeerregulering 
Geadviseerd wordt bij de uitwerking van de uitbreiding van het parkeerbeleid rekening te 
houden met mensen die voor hun dagelijkse zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van 
vrijwilligers, mantelzorgers en  anderen hulpverleners. 
Resultaat: In de reactie van het college staat dat in de uitwerking van het beleid rekening 
gehouden wordt met mantelzorgers, zorgvrijwilligers e.d. Omdat de uitwerking van het 
parkeerbeleid medio 2015 verwacht wordt, zal de Adviesraad dan kunnen nagaan of de 
gedane toezeggingen nagekomen zijn.  
 
- Advies d.d. 11-12-2014 inzake brief pgb begeleiding aan cliënten 
De Adviesraad ontraadt het college met klem de generieke korting van 11% door te voeren. 
Resultaat: In de definitieve brief wordt niet meer over een korting op het budget gesproken. 
 
 
4.3 Preadvies 
- Advies d.d. 5-5-2014 over het raadsvoorstel ‘Invoering uitbreiding Wmo’.  
In dit advies worden enkele opmerkingen gegeven ten aanzien van de inhoudelijke 
beslispunten voor de colleges. Deze gaan o.a. over bescherming (medische) 
persoonsgegevens, beschikbaarheid van hulp bij het huishouden voor de meest kwetsbare 
burgers en signaleringsfunctie van de hulp bij het huishouden en de afstemming met andere 
wetten in deze notitie.  
Resultaat: Dit advies hebben de ambtenaren meegenomen in het definitieve raadsvoorstel. 
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5.  Samenstelling Adviesraad WMO Leiden 
 
Per 31-12-2014 was de samenstelling van de Adviesraad WMO Leiden als volgt: 
 
J. Dijkstra  voorzitter  
Mevrouw C. Angenent lid, op voordracht van stichting ZON 
W. Bleijie  lid, op voordracht van de Protestants Christelijke 

Ouderen Bond, afdeling Leiden 
G. Broekmans lid, op voordracht van de Leidse Vereniging van 

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

‘De Sleutels’ 
R. Gottenbos 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. 
Mevrouw A.M. van Mil lid, op voordracht van Katholieke Bond voor 

Ouderen, afdeling Leiden 
W. Pracht lid, op voordracht van de Oogvereniging  Leiden e.o. 
Mevrouw C.G. van Rhee  lid, op voordracht van KansPlus Rijnstreek 
W.J.M. Bunnik                                    adviseur sociaal domein 
L. el Houari adviseur allochtonen 
Mevrouw S. Lambermont               adviseur jeugd 
 
Mevrouw Van Mil is per 1 januari 2015 afgetreden. 
De heer Gottenbos is begin 2015 afgetreden. 

 
Bureau 
Mevrouw Y. Tel beleidsmedewerker 
Mevrouw M.J.A. Heemskerk-de Haas  administratief ondersteuner  
 
De Adviesraad WMO Leiden had in 2014 de beschikking over een beleidsmedewerker voor 
30 uur per week en een administratieve ondersteuner voor 3 uur per week. De notulen van 
de vergaderingen van de Adviesraad worden verzorgd door het bureau 2extraHands. 
  
De Adviesraad WMO Leiden houdt kantoor in het Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude 
Rijn 44 b/c te Leiden.  
 
 
Adviesraad WMO Leiden 
11 maart 2015 


