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Aan het College van B&W 

Postbus 35 

2350 AA Leiderdorp 

 

Leiderdorp, 20 oktober 2015 

 

Onderwerp: Advies toekomst Wmo-adviesraad Leiderdorp 

 

Geacht College, 

 

De Wmo-adviesraad heeft zich beraden over de vraag op welke manier hij zijn adviserende 

rol in de toekomst zou kunnen verbeteren. Er spelen tal van discussies in adviesraden van 

diverse gemeenten over hoe zij de burger- en cliëntparticipatie binnen het Sociale Domein 

beter vorm kunnen geven. Deze discussies leiden tot heel verschillende samenstellingen. Het 

instituut Movisie heeft daarnaar uitvoerig onderzoek gedaan en begeleidt ook in sommige 

gemeenten het proces naar een nieuwe adviesraad. 

Ampele discussies hierover hebben in onze adviesraad geleid tot het hierna weergegeven 

voorstel voor een Wmo-adviesraad 2.0. 

Wij hebben geconstateerd dat uw college een notitie Leiderdorpse Monitor 2015 heeft 

opgesteld die aan de gemeenteraad ter bespreking wordt voorgelegd. Daarin worden 

voorstellen gedaan die ook voor onze advisering over een breed terrein van belang zijn. Ik 

verzoek u dit advies bij de beraadslagingen daarover te betrekken. 

 

Opties voor een Wmo-adviesraad 2.0 
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare 

inwoners, zoals ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking 

(ondersteuning, welzijn en informele zorg). 

Onder de nieuwe Wmo 2015 is een Wmo-adviesraad niet meer verplicht. Wel moeten 

inwoners betrokken worden bij de uitvoering van deze wet en in staat gesteld worden om 

gevraagd en ongevraagd advies te geven op het beleid. Dit wordt vastgelegd in een vanwege 

de gemeente op te stellen nieuwe verordening. Het gaat in de wet om burger- en 

cliëntparticipatie en hoe daarmee zo goed mogelijk om te gaan.  

Op basis van de huidige stand van de inbreng komt de Wmo-adviesraad tot een aantal opties 

en uitgangspunten waaraan een nieuwe Wmo-adviesraad 2.0 zou moeten voldoen. 

 

Kern Wmo-adviesraad en haar werkzaamheden 

 Er komt een ‘kern Wmo-adviesraad’ (in het vervolg: de raad). 

 De raad bevordert een integrale aanpak van alle onderwerpen die het sociaal domein 

behelzen, met name die welke raakvlakken hebben met de Wmo. Te denken valt aan de 

overgang van 18-jarigen vanuit jeugdzorg naar de Wmo, de aanpak van multiproblematiek 

volgens één plan-één gezin, de daklozen- en verslaafdenproblematiek en de 

schuldhulpverlening. Er zijn meerdere verbindingen met zowel Werk en Inkomen als 

Jeugdzorg. 

 De raad is onafhankelijk en deskundig. 
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Samenstelling 

 De raad bestaat uit deskundigen op onder meer juridisch, medisch, financieel en 

politiek/bestuurlijk terrein.* 

 Burger- en cliëntenorganisaties maken geen deel uit van de raad. Zij vormen als het ware 

een schil om de Wmo-adviesraad. 

 

Betrekken burger- en cliëntorganisaties 

 (Vertegenwoordigers van) burger- en cliëntenorganisaties (de schil) worden in staat 

gesteld gevraagd en ongevraagd advies te geven. De raad hoort op verzoek 

vertegenwoordigers van burger- en cliëntenorganisaties.  

 De raad speelt hierbij een (pro-)actieve rol. Daardoor wordt de raad zichtbaar bij de 

burgers. 

 

Samenwerking en afstemming 

 Een samenwerkingsstructuur met plaatselijke en regionale burger- en cliëntenorganisaties 

om de kwaliteit van de advisering te waarborgen en het draagvlak van de adviezen te 

vergroten wordt bevorderd, o.m. door het organiseren van “werkconferenties”. 

 Het beleidsadviesspectrum van de raad wordt zowel ontwikkeld als afgestemd op lokaal, 

bovengemeentelijk en regionaal terrein, opdat helder is waar de raad over gaat.  

 De raad zoekt en bevordert in eerste instantie samenwerking met “aanpalende” gemeenten 

(Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). Gestart wordt met het realiseren van het 

gezamenlijk advies uitbrengen over “Leidse regiovoorstellen” in een meer formele setting. 

 Er zijn  verschillende bestuurlijke niveaus die in het sociale domein opereren. Hierover 

moeten samen met andere adviesraden gemeenschappelijke adviezen kunnen worden 

uitgebracht. Wanneer dit wordt onderschreven vraagt dit een wat meer formelere 

(samenwerkings-) organisatie. Het tot stand brengen hiervan is zonder gemeentelijke hulp 

niet mogelijk. 
 

Het zal duidelijk zijn dat de materie zeer complex is. Wil de Wmo-adviesraad zijn werk goed 

kunnen doen, dan is het noodzakelijk dat ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt om samen 

met een aantal leden van de Wmo-adviesraad te onderzoeken welke vorm en inhoud van een 

Wmo-adviesraad 2.0  het beste passen bij Leiderdorp (uiteraard ook kijkend naar de regio). 

We kunnen hierbij gebruik maken van de informatie die zowel regionaal als landelijk 

voorhanden is. 

De raad is zich ervan bewust dat het “Wmo-adviesraadveld” nogal verschilt van gemeente tot 

gemeente en regio tot regio. De raad is er voorstander van om waar mogelijk een soort van 

eenduidigheid binnen in ieder geval de regio te bewerkstellingen. 
 

Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 

 

 

 

 

J.J.C. Karres, voorzitter 

 
* Het gaat er hierbij niet om dat de raad moet worden bevolkt door bijvoorbeeld artsen, juristen en 

bestuurskundigen, maar om mensen die zich sterk betrokken voelen bij en/of een sterke affiniteit 

hebben met het sociaal domein en hierbij hun expertise op een bepaald terrein (juridisch, medisch, 

financieel, politiek/bestuurlijk) kunnen inbrengen. 


