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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 alle burgers in staat worden gesteld om volwaardig mee te 

kunnen doen (participeren) in de samenleving, in het bijzonder kwetsbare mensen met 

lichamelijke of verstandelijke functiebeperkingen, chronisch zieken, personen met 

psychische of psychosociale aandoeningen, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het lokale Wmo-

beleid. Dit is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. Elke gemeente is vrij om zelf 

beleid, inzet en prioriteiten te bepalen per prestatieveld. Gemeenten zijn verplicht om de 

beperkingen van iemand zo te compenseren, dat hij kan meedoen in de samenleving; 

vanuit de persoon en niet vanuit voorzieningen.  Ook dienen zij inwoners, instellingen en 

organisaties te betrekken bij de voorbereiding en evaluatie van het totale Wmo-beleid. 

Op 11 november 2007 heeft het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) van 

Leiderdorp een Wmo-adviesraad ingesteld, een onafhankelijk adviesorgaan dat de 

gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid voor de 

uitvoering van de Wmo. De adviesraadsleden zijn allen inwoners van Leiderdorp en door 

het College van B&W aangesteld. Zij hebben kennis van en affiniteit met de 

prestatievelden van de Wmo en zijn niet verbonden aan maatschappelijke organisaties.   

In 2012 is er op het gebied van de Wmo nogal wat veranderd. De Rijksoverheid wil 

hervormingen doorvoeren en taken naar de gemeenten overhevelen. Drie grote transities 

in het sociale domein zijn in voorbereiding: de invoering van de Participatiewet (ter 

vervanging van de Wet werken naar vermogen), de overheveling vanuit de AWBZ van de 

ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de Jeugdzorg. 

De decentralisaties gaan in per 1 januari 2015.  

In dit vijfde jaarverslag legt de Wmo-adviesraad Leiderdorp verantwoording af over zijn 

taken, werkzaamheden en activiteiten, de diverse communicatievormen van en met de 

Wmo-adviesraad en de faciliteiten en financiën in 2012. 

 

2. Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp 

De taken en werkwijze van de Wmo-adviesraad zijn vastgelegd in de “Regeling Wmo-

adviesraad gemeente Leiderdorp”, vastgesteld door het College van B&W op 9 december 

2008 en geldend met terugwerkend kracht per 1 januari 2008.  

De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over conceptbeleidsstukken 

van de gemeente en in enkele gevallen een preadvies. Afgesproken is om te adviseren 

op hoofdlijnen en niet op detailniveau. 

In 2010 is het rooster van aftreden van de Wmo-adviesraad vastgesteld door het College 

van B&W Leiderdorp. Mevrouw Kijzers en de heer Pool, die conform dit rooster per 1 

januari 2013 voor herbenoeming in aanmerking konden komen, meldden dat zij hun 

zittingstermijn niet wilden verlengen en zijn afgetreden.  

Per 1 januari 2012 is de heer Reijken officieel benoemd en verwelkomd als nieuw lid van 

de Wmo-adviesraad. Op 1 april 2012 is ook mevrouw Balak toegetreden tot de Wmo-

adviesraad. Vanaf dat moment telde de Wmo-adviesraad zeven leden en een 

onafhankelijk voorzitter en waren de twee vacatures ingevuld.  
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De Wmo-adviesraad komt tenminste zes keer per jaar bijeen, in principe iedere laatste 

donderdag van de maand in het gemeentehuis van Leiderdorp. De vergaderingen zijn 

openbaar en worden vooraf in het Leiderdorps Weekblad en op de website van de Wmo-

adviesraad en die van de gemeente aangekondigd. In 2012 kwam de Wmo-adviesraad 

acht keer bijeen voor een reguliere vergadering. Drie maal werden de vergaderingen 

bijgewoond door toehoorders.  

 

3. Uitgebrachte adviezen 

In 2012 heeft de Wmo-adviesraad 11 adviezen uitgebracht: acht maal een gevraagd 

advies, twee maal een ongevraagd advies en één preadvies. Eén van de gevraagde 

adviezen is gezamenlijk voorbereid met de Wmo-raden van de Leidse regio en Katwijk.  

1) Gevraagd advies over het Vrijwilligersbeleid Leiderdorp 2012-2015, uitgebracht op 26 

januari 2012. 

2) Ongevraagd advies over de Toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke handicap bij sportverenigingen en culturele organisaties in Leiderdorp, 

uitgebracht op 8 maart 2012.  

3) Gevraagd advies over de transitie AWBZ naar Wmo, gezamenlijk opgesteld met de 

Wmo-raden Leidse regio en Katwijk en uitgebracht op 11 mei 2012. 

Er is een werkgroep Transitie AWBZ ingesteld, waarin per Wmo-adviesraad één lid 

zitting heeft. De werkgroep is twee maal bijeengekomen om een conceptadvies op 

hoofdlijnen voor te bereiden en de gezamenlijke standpunten te formuleren. De Wmo-

adviesraad Leiderdorp heeft het stuk overgenomen en het eigen College van B&W 

geadviseerd.   

4) Preadvies over de Visie Zorg voor Jeugd Holland Rijnland, uitgebracht op 2 augustus 

2012. 

5) Gevraagd advies over de nieuwe nota Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp 2013-2016, 

uitgebracht op 14 september 2012. 

6) Gevraagd advies over de nieuwe nota Mantelzorgondersteuning van Leiderdorp 

2013-2016, uitgebracht op 1 oktober 2012.  

7) Gevraagd advies over de conceptnota Sport en Bewegen 2013-2017, uitgebracht op 

26 oktober 2012. 

8) Gevraagd advies over de conceptnota Jeugd, vrije tijd en participatie 2012-2016, 

uitgebracht op 26 oktober 2012. 

9) Gevraagd advies over de beleidsnota Speelruimteplan 2012-2021, uitgebracht op 26 

oktober 2012. 

10) Ongevraagd advies over de Route buslijn 182, uitgebracht op 29 november 2012. 

11) Gevraagd advies over het Beleidsplan Wmo 2013-2016, uitgebracht op 30 november 

2012. 

De adviezen zijn te lezen op de website: www.wmoadviesraadleiderdorp.nl. 
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Holland Rijnland 

Holland Rijnland is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio, 

te weten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 

Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, 

Voorschoten en Zoeterwoude. Doelstelling van de deelnemende gemeenten is 

gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de gebieden wonen, werken, natuur en 

landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. Vertegenwoordigers uit de 15 

gemeenteraden en Colleges van B&W hebben zitting in het Algemeen- en Dagelijks 

Bestuur. De Wmo-raden van deze gemeenten kunnen geen advies uitbrengen aan dit 

orgaan, wel aan de eigen Colleges van B&W. 

In het kader van de overheveling van overheidstaken naar gemeenten en de daaruit 

voortvloeiende drie transities, is binnen Holland Rijnland een strategische visie en plan 

van aanpak “Op eigen kracht” opgesteld. De voorzitters van de Wmo-raden van de 

Leidse regio en Katwijk hebben in het eerste kwartaal van 2012 zich beraden op de vraag 

hoe zij kunnen worden betrokken bij het proces van de drie decentralisaties (3D) AWBZ, 

Jeugd en Werk qua inhoud en fasering. Op 18 februari 2012 is een brief gezonden aan 

de 15 Colleges van B&W met een afschrift naar de Wmo-adviesraden van de gemeenten 

binnen Holland Rijnland. In die brief hebben de voorzitters erop aangedrongen nauw 

betrokken te willen worden bij de uitwerking van de decentralisaties en te kennen 

gegeven zich eerst te willen concentreren op de gevolgen van de overheveling van 

onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo.  

 

4. Activiteiten van de Wmo-adviesraad Leiderdorp  

Overleg met de wethouder 

Op 20 augustus 2012 heeft een afvaardiging van de Wmo-adviesraad overleg gehad met 

de wethouder Ruimtelijke ordening, Wmo en Verkeer, de heer Wassenaar. Aan de orde 

kwamen o.a. de uitgebrachte adviezen, de planning van de nieuwe nota’s Beleidsplan 

Wmo, Mantelzorgbeleid en Vrijwilligersbeleid (deze moesten op grond van een eerdere 

behandeling door de Gemeenteraad herschreven worden), de ontwikkelingen van de drie 

transities, het functioneren van de Wmo-adviesraad en de samenwerking met de 

gemeente en de Wmo-adviesraad. De wethouder is nadrukkelijk verzocht om het 

kantelingsproces van de nieuwe Verordening Wmo goed te communiceren met de 

burgers. 

Ambtelijk overleg 

De voorzitter en (meestal) twee leden van Wmo-adviesraad voerden geregeld overleg 

met de vaste contactambtenaar Wmo, mevrouw Van Bruggen, om de stand van zaken en 

actualiteiten op het gebied van de Wmo te bespreken, alsmede de voortgang van de 

planning 2012 van het College van B&W. Tevens is met diverse beleidsmedewerkers van 

de cluster Maatschappij contact onderhouden over conceptbeleidsstukken.   

Voorzittersoverleg Leidse Regio en Katwijk 

De voorzitters van de Wmo-raden Leidse regio en Katwijk – te weten van Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude – 

kwamen in 2012 drie maal bijeen om de actuele Wmo-zaken te bespreken en één 

gezamenlijk advies af te stemmen. Ook in 2012 heeft de heer Karres, naast het 

voorzitterschap van de Wmo-adviesraad Leiderdorp, het voorzitterschap van het 

Voorzittersoverleg voor zijn rekening genomen. 
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 Contacten met maatschappelijke organisaties 

 Stichting Pluspunt  

 Platform Mantelzorg 

 Ouderenbonden 

 GGZ/ZON 

 Jasserie ochtenden 

 VAC Leiderdorp, adviescommissie woningbouw en woonomgeving  

(opgeheven per 1 januari 2013)  

 Tympaan Instituut 

 Zorgbelang 

 Movisie  

 JSO, expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiderdorp 

 Kwadraad maatschappelijk werk Leiderdorp 

 Stichting Vluchtelingenwerk Leiderdorp 
 

De Wmo-adviesraad behartigt geen individuele belangen of de belangen van genoemde 

organisaties, maar onderhoudt alleen contacten om ideeën en ervaringen te vernemen. 

Deskundigheidsbevordering 

De Wmo-adviesraad heeft deelgenomen aan diverse symposia, workshops en 

bijeenkomsten over actuele Wmo-thema’s, georganiseerd door de maatschappelijke 

organisaties. Twee leden maken deel uit van kernnetwerken van het Tympaan Instituut, 

de heer Karres van het netwerk Sociale Samenhang en Leefbaarheid en de heer Pool 

van het netwerk Participatie.  

In 2012 zijn vergaderingen van de commissie Bestuur en Maatschappij van de gemeente 

bijgewoond over actuele Wmo-dossiers. Vanuit de gemeente zijn themabijeenkomsten 

georganiseerd om input van burgers en/of organisaties te krijgen voor de te schrijven 

beleidsplannen, zoals voor de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 en het 

Woonzorgbeleid en bijbehorende Woonvisie Leiderdorp 2025. De Wmo-adviesraad was 

daarbij aanwezig. Tevens zijn voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond die verband hielden 

met de drie decentralisaties: 

 Op 16 februari 2012 is de voorlichtingsbijeenkomst over de transitie Jeugdzorg 

bijgewoond, die op initiatief van de Adviesraad WMO Leiden werd georganiseerd ten 

behoeve van de Wmo-raden van de Leidse regio en Katwijk.   

 Op 5 juli 2012 hebben de beleidsmedewerkers mevrouw Van Bruggen en mevrouw 

Lek namens gemeente voorlichting gegeven over actuele stand van zaken van de 

transities AWBZ naar Wmo en de stelselwijziging Jeugdzorg. Dit gebeurde tijdens een 

reguliere vergadering van de Wmo-adviesraad. De gemeente heeft een bureau heeft 

ingeschakeld om ten aanzien van de decentralisatie AWBZ een analyse van 

cliëntgroepen in Leiderdorp uit te voeren. 

 Op 23 oktober 2012 heeft mevrouw Balak de informatieavond “Samen op weg in de 

Transitie Jeugdzorg” bijgewoond, georganiseerd door Zorgbelang, JSO en Landelijk 

Cliënten Forum Jeugdzorg. 
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 Op 1 november 2012 heeft de heer Karres het symposium “Na de transities” van JSO 

bijgewoond. 

Daar er geen geschikt bureau is gevonden om op maat een communicatietraining over 

contacten leggen met doelgroepen te verzorgen, is besloten om de zoekactie voorlopig te 

staken. Gelet op de complexe materie van de drie decentralisaties is het van belang dat 

de Wmo-adviesraad zijn toekomstige rol en eigen functioneren goed overweegt. In 2013 

zal daartoe deskundigheidsbevordering worden ingeschakeld om de (nieuwe) rollen en 

competenties van de leden vast te stellen. Dit, naar voorbeeld van de Adviesraad WMO 

Leiden.     

Overige activiteiten 

 Op 8 februari 2012 heeft de heer Reijken op uitnodiging een bezoek gebracht aan 

Stichting Vluchtelingenwerk Leiderdorp. Een indruk is verkregen van het werk van de 

stichting en men is bereid om in voorkomende gevallen met de Wmo-adviesraad mee 

te denken over het gemeentelijke beleid ten aanzien van deze kwetsbare doelgroep. 

 Op 8 maart 2012 heeft de heer Karres een oriënterend gesprek gehad met de 

coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en een maatschappelijk 

werker van Kwadraad. Volgens hen begint het CJG vorm te krijgen en is er meer 

inloop van burgers, voornamelijk vanuit het consultatiebureau (tot 4 jaar) en school 

maatschappelijk werk (tot 12 jaar). Over de ontwikkelingen van de transitie Jeugd en 

de Kanteling waren zij nauwelijks op de hoogte. De Wmo-adviesraad heeft de 

contactambtenaar van de transitie Jeugd hierop geattendeerd. 

 Op 4 juni 2012 heeft de Wmo-adviesraad met een adviseur van het Tympaan Instituut 

een kennisgesprek gehad over preventieve ondersteuning van sociaal kwetsbare 

mensen en het gemeentelijk beleid daartoe. 

 De Wmo-adviesraad heeft in 2012 gesprekken gevoerd met Stichting Pluspunt over 

de (concept)nota’s Beleidsplan Wmo, Mantelzorg- en Vrijwilligersbeleid, de Kanteling 

en de resultaten van de 75
+
 bezoeken, de aanpak van het hoge percentage eenzame 

burgers in Leiderdorp en over wijk- / buurtgericht werken. 

 Namens de Wmo-adviesraad nam de heer Pool deel aan het panel voor de 

Vrijwilligersprijs Leiderdorp.  

 

5. Communicatie van de Wmo-adviesraad  

De Wmo-adviesraad hecht veel waarde aan een betere communicatie met de burgers en 

doelgroepen. Voor 2012 is ook een communicatieplan opgesteld om dit te bevorderen.  

 Op de website www.wmoadviesraadleiderdorp.nl worden de vergaderingen van de 

Wmo-adviesraad aangekondigd, de verslagen en adviezen gepubliceerd en 

actualiteiten gemeld. Sinds de lancering van de website in september 2011 is het 

aantal bezoekers van de website per maand gestegen van gemiddeld 14 naar 24.  

 In oktober 2011 heeft de Wmo-adviesraad in samenwerking met de gemeente en 

Stichting Pluspunt een enquête gezonden aan Leiderdorpse (sport)verenigingen en 

instellingen in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. Aandacht werd 

gevraagd voor toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking met als doel te bevorderen dat zij beter kunnen meedoen 

aan het maatschappelijk verkeer. Op 8 maart 2012 hebben de heren Karres en Van 
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Gorp een advies over de resultaten van de enquête Toegankelijkheid aangeboden 

aan wethouder Wassenaar in aanwezigheid van de pers.  

 In 2012 zijn drie persberichten ter publicatie aangeboden aan de redacties van het 

Leiderdorps Weekblad en het Witte Weekblad. De berichten over de resultaten van 

de enquête Toegankelijkheid en inzake het Vrijwilligersbeleid Leiderdorp 2012-2015 

zijn daadwerkelijk gepubliceerd. Het artikel over het Jaarverslag 2011 van de Wmo-

adviesraad Leiderdorp niet.  

 

6. Faciliteiten van de Wmo-adviesraad en financiën 

Naast een aantal faciliteiten stelt het College van B&W jaarlijks middelen ter beschikking 

aan de Wmo-adviesraad voor de volgende activiteiten:  

 Gemaakte onkosten van de leden; 

 Vergoeding voor deskundigheidsbevordering; 

 Aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften; 

 Faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting; 

 Secretariële ondersteuning. 
 

Daarnaast wordt aan de leden van de Wmo-adviesraad een vacatievergoeding verstrekt 

voor maximaal zes vergaderingen per jaar. 

Het beschikbare budget van € 10.000,00 is in 2012 besteed aan de vacatiegelden, 

deskundigheidsbevordering, het onderhoud van de website, de secretariële 

ondersteuning ten behoeve van de Wmo-adviesraad Leiderdorp en eenmalig voor de 

secretariële ondersteuning van het Voorzittersoverleg Leidse regio en Katwijk. 

 

7. Terugblik en evaluatie 

Positieve punten 

 De adviezen van de Wmo-adviesraad hebben grote invloed gehad op het beleid van 

de gemeente. Zijn kritische opmerkingen hebben er mede toe geleid dat de 

Gemeenteraad niet akkoord is gegaan met het voorgenomen Beleidsplan Wmo 2012-

2015 en de aparte nota’s Mantelzorg- en Vrijwilligersbeleid. Door de Gemeenteraad  

is besloten werd om 2012 als overgangsjaar te beschouwen, het Wmo-beleidsplan als 

“richtinggevend” te hanteren en de twee nota’s te herschrijven.  

 Burgers en instellingen raken meer bekend met de Wmo-adviesraad Leiderdorp en 

het werk dat hij doet. De Wmo-adviesraad heeft diverse reacties en vragen ontvangen 

naar aanleiding van publicaties in de krant en op de website. Zo zijn er aanmeldingen 

ontvangen voor het bijwonen van een reguliere vergadering van de Wmo-adviesraad, 

is er gereageerd op de opstaande vacatures en hebben burgers vragen gesteld over 

Wmo-gerelateerde onderwerpen. Met betreffende personen is contact gelegd en waar 

nodig hebben de leden vragen uitgezocht en antwoorden teruggekoppeld.  
 

Aandachts- en verbeterpunten 

 Aan de contactambtenaar is verzocht om bij oproep van de gemeente tot inspraak-

reacties op een beleidsstuk te vermelden, dat de Wmo-adviesraad geïnteresseerd is 

in de ingestuurde reacties en daar graag een afschrift van ontvangt. 
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 De Wmo-adviesraad wenst een tijdige ontvangst van de werkplanning 2013 van het 

College van B&W, zodat de Wmo-adviesraad kan anticiperen op de plannen van de 

gemeente.  

 De Wmo-adviesraad heeft de gemeente erop gewezen zich te houden aan het tijdig 

indienen van een adviesaanvraag, zodat de Wmo-adviesraad zonder onnodige 

tijdsdruk een advies kan opstellen en indienen.  

 Ten aanzien van de transities Werk, AWBZ naar Wmo en Jeugdzorg wil de Wmo-

adviesraad meer inzicht verwerven voor een adequate advisering.  

 Ook in 2013 zal een communicatieplan worden opgesteld ter verbetering van het 

contact met de doelgroepen van de Wmo. 

 Daar op 31 december 2012 twee leden zijn aftreden, heeft de Wmo-adviesraad weer 

een nieuwe uitdaging om leden te werven en na te denken over de invulling en rol en 

deskundigheden van nieuwe leden. 
 

Evaluatie  

De Wmo-adviesraad heeft in 2012 grote inspanningen verricht om adviezen te schrijven 

en informatie tot zich te nemen. Het vergt voor de leden veel inzet om alle ontwikkelingen 

te kunnen volgen en te doorgronden, zeker op het gebied van de drie decentralisaties.  

Het bijwonen van themabijeenkomsten, voorlichting van deskundigen en samenwerking 

met de Wmo-adviesraden in de Leidse regio en Katwijk hebben mede geleid tot een 

inhoudelijke verbetering van de uitgebrachte adviezen. 

De Wmo-adviesraad is tevreden over de samenwerking met de gemeente en vindt dat hij 

voldoende wordt geïnformeerd en betrokken bij voorgenomen beleidstukken. Wel dient de 

gemeente een betere werkplanning aan te leveren om de Wmo-adviesraad voldoende tijd 

te bieden voor het opstellen van zijn adviezen. Overleg met de wethouder en de 

ambtelijke overleggen met de contactambtenaar Wmo verliepen steeds in goede sfeer.  

 

De Wmo-adviesraad betreurt het dat er in 2012 geen aparte Wmo-krant is verschenen. In 

het Leiderdorps weekblad zijn twee pagina’s met de actuele onderwerpen gepubliceerd. 

De gemeente is voornemens een keer per twee jaar een aparte uitgave van de Wmo- 

krant uit te geven, afhankelijk van de beschikbare gelden. Het is echter een taak van de 

gemeente om de burgers tijdig te informeren over de gevolgen van de door het kabinet 

opgedragen taken.  De Wmo-adviesraad heeft hierover gesprekken met de wethouder 

gevoerd.  Het heeft de aandacht van de wethouder. 

 
 8. Samenstelling van de Wmo-adviesraad 

In 2012 bestond de Wmo-adviesraad uit de volgende leden: 
 

 Mevrouw K. Balak – per 1 april 2012 

 Mevrouw L. Dahmen 

 De heer J.S.W. van Gorp 

 De heer C.A. Hartman 

 De heer J.S. Karreman 

 De heer J.J.C. Karres (onafhankelijk voorzitter) 

 Mevrouw W.M. Kijzers-Huntjens 

 De heer J. Reijken – per 1 januari 2012 

 De heer J. Pool 
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Secretariële ondersteuning is geleverd door mevrouw Van der Linden van het bureau  

2 eXtra Hands. 

 

Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp 

 

 

 

 

J.J.C. Karres, voorzitter 

 

Leiderdorp, juli 2013 


