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Werkplan 2018 Adviesraad  WMO/Jeugd Leiden 
 
1. Inleiding 
Per 2015 zijn de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht 
geworden. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe Wmo is ‘meedoen’. Van burgers wordt 
verwacht dat zij op allerlei manieren meedoen aan de maatschappij.  De verwachtingen naar 
de burger op het punt van diens participatie en zelfredzaamheid zijn in deze Wmo 2015 
opnieuw gedefinieerd. Eén van de vijf uitgangspunten van de Jeugdwet is preventie en uitgaan 
van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met 
inzet van hun sociale netwerk; voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders en 
jeugdigen als partner te zien.  
In de Wmo en Jeugdwet is medezeggenschap vastgelegd.  Om hier invulling aan te geven 
heeft het college van B&W van de gemeente Leiden de Adviesraad WMO Leiden benoemd 
tot adviesorgaan voor de Wmo en met ingang van 2015 heeft deze raad de taak erbij 
gekregen om ook over de Jeugdhulp te adviseren. De hoofdtaak van deze Adviesraad is het 
gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit cliëntperspectief over het Jeugd- en Wmo beleid en 
de uitvoering ervan. Daarnaast te adviseren over verwante beleidsterreinen met als kern de 
volwaardige participatie van alle burgers bij de samenleving en daarbij speciale aandacht voor 
degene in een kwetsbare positie. 
De Adviesraad heeft zich ten doel gesteld dat zijn adviezen uitvoerbaar en afgewogen zijn. 
Om dat mogelijk te maken, worden signalen vanuit de samenleving en de achterban van de 
Adviesraad omgezet in adviezen. Om zijn doel ook voor 2018 te kunnen bereiken, voert de 
Adviesraad een aantal algemene werkzaamheden uit (zie paragraaf 2). Naast de uitvoering 
van deze algemene werkzaamheden heeft de Adviesraad voor 2018 een aantal speerpunten 
geformuleerd waaraan speciale aandacht zal worden besteed (zie paragraaf 3). Ook blijft er 
ruimte om over actuele zaken te adviseren. 
 
 
2. Algemene werkzaamheden 
2.1. Adviseren 

Kerntaak van de Adviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College 
van B&W. Om dit mogelijk te maken zal de Adviesraad: 

• In principe maandelijks plenair bij elkaar komen om (on)gevraagde 
adviesaanvragen, conceptadviezen, preadviezen en beleidsontwikkelingen te 
bespreken. Betreffende ambtenaren van de gemeente Leiden komen 
desgewenst op deze vergaderingen om conceptnota’s toe te lichten en/of 
input te krijgen van de Adviesraad. Het voorbereiden van een ongevraagd 
advies is een bewuste keuze en heeft veelal betrekking op de geformuleerde 
speerpunten (zie punt 3). 

• Regelmatig overleg hebben met de contactambtenaren  van de gemeente 
Leiden voor Wmo en Jeugd. Zo wordt de Adviesraad goed op de hoogte 
gehouden over ontwikkelingen in het gemeentelijke Jeugd en Wmo-beleid en 
aanpalende thema’s, planning van adviesaanvragen en dergelijke. 

• Indien nodig contact te leggen met andere ambtenaren (van andere 
gemeenten en Holland Rijnland evt.) die ook Jeugd en Wmo-zaken en 
gerelateerde thema’s in hun pakket hebben; omgekeerd kunnen ambtenaren 
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de Adviesraad benaderen voor overleg/advies ten behoeve van het 
voorbereiden van beleid. 

• Interne werkgroepen instellen onder voorzitterschap van een lid van de 
Adviesraad om adviezen voor te bereiden, waarvan de werkgroep Jeugd een 
permanent karakter heeft gekregen met een eigen intern werkplan, 
goedgekeurd door de Adviesraad.  

• Minimaal twee maal per jaar overleg voeren met de wethouder over zaken die 
van de Adviesraad en de gemeente Leiden aandacht behoeven. 

• Afstemmen, overleggen en samenwerken met Wmo-raden, Adviesraden 
Sociaal Domein in de Leidse regio en Katwijk over regionaal spelende 
onderwerpen. 

• Het raadplegen van adviseurs en externe deskundigen. 
 
 
2.2.  Monitoren van belangrijke thema’s in het sociaal domein 

De Adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van de 
Wmo en Jeugdwet en transformatie van het bredere sociaal domein 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 burgers in de samenleving. Belangrijke 
thema’s die elk jaar weer onze aandacht vragen zijn: 

• Transformatie van het sociale domein: bijv.  wat zijn de ervaringen van 
cliënten en is de vraag van de burger leidend en niet het aanbod? Worden 
burgers aangesproken op hun eigen kracht? Als deze onvoldoende is, worden 
ze hierin ondersteund om deze te versterken? 

• Wordt burgerparticipatie gestimuleerd, gefaciliteerd en wat gebeurt er in de 
wijken en buurten op dit gebied? Kan een ieder hier kennis van nemen? 

• Verbinding tussen wonen, zorg en welzijn: wordt er in het gemeentelijk beleid 
gekeken over de beleidsterreinen heen, wordt gestreefd naar een integrale 
aanpak? Houdt het college bij de inrichting van de openbare ruimte rekening 
met mensen met beperkingen? Zijn publieke diensten toegankelijk en 
bruikbaar voor iedereen? 

• Cliëntondersteuning: weten de burgers dat ze een beroep kunnen doen op de 
onafhankelijke en gratis ondersteuning bij (hulpverlenings)vragen? Wordt er in 
de gemeente Leiden uitvoering aan deze functie gegeven zoals bedoeld 
volgens de Wmo? 
 
 

2.3.  Communiceren met derden 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat zowel leden uit de achterban, burgers als 
gemeenteraadsleden kennis kunnen nemen van de adviezen en activiteiten van de 
Adviesraad. Dit doet de Adviesraad door: 

• Het beheren van een eigen website. Op  deze website worden adviezen, de 
reactie hierop van de gemeente Leiden en de verkorte verslagen van de 
maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad geplaatst. In 2018 wordt de 
vernieuwde website verder ingericht. 

• Het sturen van de verkorte verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad 
per e-mail naar de achterban ter verspreiding. 

• Contact met de brede achterban van de Adviesraad 

• Contact met organisaties in het maatschappelijke middenveld, zoals kerken en 
moskeeën, buurtverenigingen en vrijwilligersorganisaties . 
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• Gemeenteraadsleden in de Commissie Onderwijs en Samenleving, de 
commissiegriffier en voorzitters van de Adviesraden Wmo, Sociaal Domein in 
de Leidse regio en Katwijk attenderen op uitgebrachte adviezen. 

• Het desgewenst toelichten van adviezen of inspreken bij de gemeenteraad en 
raadscommissie.  

 
 
2.4.  Bevorderen van eigen deskundigheid 

Een permanente taak van de Adviesraad is zijn eigen kwaliteit en functioneren te 
bewaken en te verbeteren. Dit doet de Adviesraad door: 

• Het afleggen van werkbezoeken en deelnemen aan bijeenkomsten, symposia 
en conferenties om zich te informeren over vraagstukken in het sociale 
domein. 

• Het volgen van bijscholing over actuele thema’s. Het bijhouden van 
vakliteratuur en publicaties. 

• Het aangaan van contacten met andere organisaties dan de eigen achterban 
(ook landelijk zoals bijv. de Koepel Adviesraden Sociaal Domein) , om zo goed 
mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en signalen in de 
samenleving.  

• Het nagaan van ervaringen bij andere raden sociaal domein over thema’s die 
op de agenda van de Adviesraad staan. 

• De gewenste deskundigheidsbevordering voor de leden van de Adviesraad en 
zijn personeel te organiseren.  

 
 
 
3. Speerpunten voor 2018 
3.1 (Beleids)advisering over het bredere Sociale Domein in de gemeente 

Leiden 
 De Adviesraad is samen met betrokken organisaties en de gemeente in overleg hoe 

hieraan concreet  vorm kan worden gegeven. 
  
3.2 Samenkomen met organisaties uit de bredere achterban en andere 

belanghebbenden/belangstellenden. 
 De Adviesraad is voornemens rond één of meer thema’s bijeen te komen met de 

bredere achterban van de Adviesraad en andere belanghebbenden. 
  
3.3 Ophalen van informatie uit wijken en/of buurten. 

Wanneer resultaten en gesignaleerde zaken uit bijvoorbeeld afgelegde werkbezoeken 
hiertoe aanleiding geven, is de Adviesraad voornemens meer achtergronden hiervan 
te achterhalen door het ophalen van informatie uit wijken en/of buurten. 
 

3.4 Kwalitatieve monitoring van het sociaal domein vanuit cliëntperspectief 
 Hoe gaat het met burgers in een kwetsbare positie? Weten ze de weg te vinden naar 

de Jeugd en Gezinsteams (JGT’s) en Sociale Wijkteams (SWT’s), wordt daadwerkelijk 
bijgedragen aan het versterken van de zelfredzaamheid, doen mensen een beroep op 
elkaar etc.? De Adviesraad wil in 2018 meedenken over het formuleren van geschikte 
indicatoren die dit kunnen monitoren. Verder is de Adviesraad betrokken bij de 
totstandkoming van de commissie duiding kwaliteit sociaal domein waaraan naar 
aanleiding van een motie van de gemeenteraad invulling wordt gegeven. 
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3.5 Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap in de gemeente Leiden.  

 De Adviesraad wil betrokken worden bij de opzet en verdere uitwerking van het plan 
van aanpak, waarmee in 2017 een begin is gemaakt. 

  
3.6 Jeugdhulp 2017-2019 
 Voor de gehele regio Holland Rijnland is voor de periode 2017-2019 gezamenlijk 

Jeugdhulp ingekocht. In 2016 heeft de Adviesraad deelgenomen aan de fysieke 
overlegtafel voor bestuurlijk contracteren en in 2017 neemt de Adviesraad deel aan 
de regionale ontwikkeltafel en Hart voor de Jeugdbijeenkomsten. In 2018 wordt een 
nieuw regionaal beleidsplan  Jeugd opgesteld.  
Bij deze onderwerpen heeft de Adviesraad aandacht vanuit cliëntperspectief voor o.a. 
de onderdelen hoe worden cliënten en direct belanghebbende betrokken, wat zijn 
hun ervaringen, wat zijn er voor afspraken voor de doelgroep 16-27 jaar  

 
3.7 Evaluatie Transformatie Sociaal Domein (voorheen de drie 

decentralisaties) 
 In 2018 eindigt de financiering voor de projecten die vanuit de transformatiegedachte 

zijn gestart. Dan kan ook evaluatie van deze transformatie in zijn geheel plaatsvinden. 
Zijn beoogde doelstellingen behaald? 

  

 

Adviesraad WMO Leiden 

9 mei 2017 

 

 


