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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
Leiderdorp, 12 mei 2017  
 
Onderwerp: Advies concept Sociale Agenda 2017-2021 
Uw kenmerk: Z/16/029095/86672 
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna de Raad genoemd) heeft met belangstelling kennis genomen 
van bovengenoemde conceptnota. Hij vindt het van groot belang dat het College ervoor heeft 
gekozen om in één nota het gehele sociale domein te vatten.  
Ook de wijze waarop de nota tot stand is gebracht heeft de waardering van de Raad. De 
input door raadpleging van inwoners, via het burgerpanel en door discussiepanels met 
professionals en maatschappelijke organisaties heeft geleid tot het formuleren van het “wat” 
dat de gemeente wil bereiken. De Raad is daarbij een sterke pleitbezorger van het 
voornemen om meer aandacht te geven aan preventie. Er zijn diverse maatregelen te 
bedenken waarbij een maatregel op het ene beleidsterrein preventief van invloed is op een 
ander terrein. 
 
Hierna zal de Raad per paragraaf ingaan op de beleidsdoelen die zijn geformuleerd. 
 
2: Visie en uitgangspunten  
De Raad heeft zich afgevraagd waarom er niet voor is gekozen het in 2016 gecertificeerde 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap/beperking als leidraad te 
nemen om de Sociale Agenda vorm te geven. De uitwerking van dat verdrag verplicht de 
gemeente om voor de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijkheid heeft, te werken 
aan geleidelijke verwezenlijking van het Verdrag (Informatiekaart VN-verdrag van de VNG). 
Het gaat daarbij vooral om toegankelijkheid in brede zin en informatie aan de burgers. Het 
piramidemodel kan wel een hulpmiddel zijn. 
 
Ad 2.2.: De Raad is het van harte eens met de plaats die vrijwilligersorganisaties van sport, 
kunst en cultuur in de nota hebben gekregen. Zij vormen het cement binnen de lokale 
samenleving, spelen een belangrijke rol in het preventieve beleid en verdienen daarbij 
ondersteuning. 
 
Ad 2.3.: De algemene uitgangspunten zijn als het goed is reeds staand beleid. Wel zullen de 
professionals zich nog meer bewust moeten worden dat samenwerking noodzakelijk is. 
Daarbij zal het probleem van de wachttijden moeten worden opgelost en tussentijds een 
tijdelijke voorziening worden getroffen. 
 
3: Besturingsfilosofie 
Ad 3.1.: Bij de uitwerking van de Sociale Agenda zal de gemeente steeds weer moeten 
vaststellen welke rol zij wil inzetten. Daarbij wordt ook meer verwacht van (groepen van ) 
burgers. Als we burgers in positieve zin in beweging willen krijgen zal de gemeente daar 
actief aan moeten werken. 
 
Ad 3.2.: Een belangrijk aspect van verantwoording afleggen bestaat uit de rapportages van 
hetgeen is gedaan, niet over hetgeen is bereikt. Dat laatste vergt een geheel andere 
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benadering. In plaats van afrekenen mogen ook fouten worden gemaakt en tot op zekere 
hoogte worden geaccepteerd. Dat vergt een omslag in denken. 
Een methode daarvoor is productgericht klanttevredenheidsonderzoek ( nps: net promotor 
score) te laten doen en verbeterteams op te zetten.  
 
Ad 3.4.: Er worden vier opties gepresenteerd voor het ontwikkelen van de advisering op de 
verschillende beleidsterreinen. Daarbij is aangegeven dat naast de beleidsadvisering ook 
input van cliëntervaringen van belang is. 
De Raad is al eerder in zijn advies Wmo-adviesraad 2.0 ( 20-10-2015) uitvoerig ingegaan op 
wat hij als mogelijke opties ziet. Op basis daarvan komt de Raad tot de volgende 
aanbeveling: 

 De eerstgenoemde optie leidt tot een onoverzichtelijk palet van advisering. Het moet 
echt gaan om de sociale samenhang in de beleidsadvisering. 

 De tweede optie sluit goed aan bij hetgeen de Raad eerder heeft voorgesteld. Dat 
betekent wel dat de huidige Wmo-adviesraad aangevuld moet worden met de 
expertise die nodig is voor de advisering op de terreinen van jeugd, werk en inkomen, 
openbare gezondheid en maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

 De derde optie lijkt onvoldoende voor de integrale beleidsadvisering. Het lijkt de Raad 
meer voor de hand liggen dat rond een nieuwe adviesraad één of meer schillen 
worden gevormd waarin cliëntenervaringen kunnen worden opgedaan. De ervaringen 
van de Leidse adviesraad Wmo/Jeugd met leden die benoemd worden door de 
verschillende cliëntorganisaties zijn niet in alle opzichten positief. 

 De vierde optie vindt de Raad nog niet aan de orde. In het voorzittersoverleg Wmo-
adviesraden van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is onder begeleiding van Zorgbelang 
uitvoerig besproken of een regionale adviesraad op zich voldoende adequaat zou 
kunnen reageren op regionale vraagstukken. Dat bleek niet het geval, met name 
omdat daarbij het lokale aspect onvoldoende tot zijn recht zou komen. Wel hebben 
de voorzitters een aantal adviezen uitgebracht over beleidsdocumenten die uit 
werden gebracht door het Portefeuillehouderoverleg van Holland Rijnland. 
Het feit is dat in de Leidse regio op drie bestuurlijke niveaus wordt gewerkt in het 
sociale domein: Holland Rijnland, de gezamenlijke gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude, alsmede onze eigen gemeente.  
Samenwerking is naar de mening van de Raad op dit moment een goed alternatief. 
Hij verwijst daarvoor naar het gestelde in zijn Jaarverslag 2016. 

 
Ad 3.5.: De Raad vindt de financiële bijlage 3 onvoldoende inzichtelijk om daarover een 
uitspaak te doen. Hij pleit ervoor dat een gedetailleerde programmabegroting wordt 
gepresenteerd, waarin tevens wordt aangegeven welke middelen worden aangewend voor 
preventief beleid. 
Dat de komende jaren het budget voor het sociaal domein daalt moet worden afgewacht, 
afhankelijk van de voornemens van het nieuwe Kabinet. 
 
4. Sociale Agenda Leiderdorp 
Er worden vier maatschappelijke opgaven geformuleerd. De Raad kan zich goed vinden in 
deze thema’s die naar voren zijn gekomen uit de raadplegingen van burgers en organisaties. 
Per opgave heeft de Raad de volgende reactie op de voorgestelde doelen. 
 
4.2. Doelen zelfstandig leven  

 Om de gevolgen van financiële belemmeringen te voorkomen zijn volgens de Raad 
preventieve maatregelen noodzakelijk. 

 Een specifiek probleem dat niet expliciet wordt genoemd is de vergrijzing. Dat vergt 
extra aandacht voor de daarvoor benodigde voorzieningen.  



W  
 
  
 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 
  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

 

Bestand: Advies Sociale agenda 2017.docx  Bladzijde :  3 van 3  

 

 

Postbus 35 

2350 AA Leiderdorp 

www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

 

Wmo-adviesraad 

Leiderdorp 

 De gemeente heeft onlangs het voornemen geuit om de algemene voorziening om te 
zetten in een maatwerkvoorziening. In deze nota wordt dit nog als aanvullend 
gesteld. 

4.4. Doelen opgroeien en ontwikkelen 

 Afgezien van het feit dat de doelen een andere volgorde hebben dan in de 
maatschappelijke opgave, mist de Raad expliciet aandacht voor preventie. 

4.6. Doelen een gezond dorp 
De maatschappelijke opgave wat betreft een gezonde levensstijl vindt de Raad erg 
moraliserend. Welke rol kent de gemeente zich toe om voorlichting te geven over een 
ongezonde levensstijl, waar op allerlei niveaus daaromtrent de voorlichting landelijk bestaat. 
Wellicht wordt gedoeld op het effect daarvan op hulpvragen. Daarvoor zijn volgens de Raad 
andere maatregelen nodig. 
Daarnaast ontbreekt volgens de Raad de aandacht voor de leefomgeving en de 
milieuomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de burgers. 

 Het eerste doel zou daarom breder kunnen worden geformuleerd. 

 Het tweede doel zou de Raad graag zien opgesplitst in de doelen voor dak- en 
thuislozen en burgers met depressie en dementie. 

4.8. Doelen samen leven in buurten en wijken 

 De Raad kan zich vinden in de voorgestelde doelen. Wel vindt hij dat niet alleen de 
veiligheid aandacht verdient, maar dat daarnaast de kwaliteit van de woonomgeving 
ook een belangrijke factor is voor het welbevinden van de inwoners. Bijvoorbeeld 
door afvalpreventie en groenvoorzieningen. 

 
5. Tot slot; hoe verder? 
Terecht geeft het College aan dat de Sociale Agenda een vertrekpunt is. De vier genoemde 
projecten geven volgens de Raad onvoldoende weer waar de gemeente zich al mee bezig 
houdt. De gemeente kan en mag niet alleen afhankelijk zijn van wat door burgers en 
bestaande partners wordt aangedragen. De gemeente zal deze ook zelf moeten uitdagen om 
initiatieven te ontwikkelen. De Raad bepleit dan ook dat de gemeente samen met de 
doelgroepen een plan van aanpak daartoe opstelt.  
Tevens adviseert de Raad dat de gemeente zelf ook relevante projecten benoemt met een 
tijdlijn. Dit omdat ook de gemeente niet de capaciteit heeft om alle voorgedragen projecten te 
beoordelen, te financieren en te monitoren. 
 
De Raad hoopt dat de discussie rond het sociale domein tot een vruchtbaar resultaat zal 
leiden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Wmo-adviesraad, 
 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 
 
C.C.: Griffie gemeenteraad 


