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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
Betreft: Inspraak op Toekomst sociaal Domein (versie 24 augustus 2013) 
 
Leiderdorp, 27 augustus 2013 
 
Onderwerp: Advies t.a.v. “Toekomst van het sociale domein”. 
 
 
Geacht College, 
 
Ten vervolge op ons preadvies van 27-06-2013 treft u hierbij het reguliere advies van 
de WMO-adviesraad (hierna Adviesraad genoemd) aan. 
De Adviesraad onderschrijft uw keuze om de decentralisaties uit te voeren en toe te 
werken naar scenario 3 en daarmee het sociaal domein volledig opnieuw vorm te 
geven. Wel merkt de Adviesraad op dat invoering van deze nieuwe werkwijze een 
noodzakelijke cultuuromslag vereist van alle betrokken partijen. 
 

1. Uitgaan van eigen kracht en het stimuleren van mensen uit de buurt om elkaar 
te ondersteunen is een goed streven. Echter, dit laat onverlet het recht op zorg 
en ondersteuning van mensen  die deze nodig hebben.  
Een ander punt van aandacht is op welke wijze behalve voor de mogelijkhe-
den van cliënten ook respect te hebben voor hun onmogelijkheden. Deze zul-
len soms bepaald zijn door lichamelijke en psychische beperkingen en soms 
door het ontbreken van een sociaal vangnet. Het is een grote opgave voor alle 
betrokkenen om deze aspecten met elkaar te verbinden in de hulpverlening. 

 
2.  De voorbereidingen voor de transities gebeuren onder andere door een  3D 

projectorganisatie binnen de gemeente. De raad pleit ervoor om de werkwijze 
en de  resultaten van de projectorganisatie vanaf de start breed in de gemeen-
telijke  organisatie in te bedden. 
 

 3. De Adviesraad stelt vraagtekens bij het uitgangspunt dat een deel van de 
  WSW-ers in het kader van de Participatiewet aan de slag kan bij een reguliere 
  werkgever.   
  Er  zijn veel goedwillende werkgevers die vanuit sociale overwegingen men
  sen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven, maar krapte 
  op de arbeidsmarkt zal werkgevers dwingen om te kiezen voor werknemers 
  die snel ingewerkt kunnen worden en snel zelfstandig aan de slag kunnen.  
 
 4. De Adviesraad  onderschrijft het belang van het tijdig informeren en betrekken 
  van de gesubsidieerde instellingen bij het ‘herontwerp van het sociaal domein’ 
  (blz.33). Tegelijkertijd acht de Adviesraad het van belang om de burgers goed  
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  te informeren en zorgvragers actief te betrekken in dit transitieproces. 
 
 5. In Leiderdorp wordt momenteel geschreven aan de maatschappelijke 
  structuurvisie die aansluit op de 3D visie op’ eigen kracht’ van Holland Rijn
  land. De Adviesraad beveelt aan om in de structuurvisie de uitgangspunten 
  van de decentralisaties nader uit te werken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 

 

 

 

J.J.C. Karres, voorzitter 
 
 
 

cc.: Griffie van de gemeenteraad van Leiderdorp  


