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Inleiding
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning, hierna te noemen Wmo, is dat alle
burgers in staat worden gesteld om volwaardig mee te kunnen doen (participeren) in de
samenleving. In het bijzonder kwetsbare (groepen) burgers zoals ouderen of mensen met
lichamelijke of verstandelijke functiebeperkingen, chronisch zieken, personen met
psychische of psychosociale problematiek, vrijwilligers en mantelzorgers.
De Wmo-adviesraad Leiderdorp is op 11 november 2007 door het College van burgemeester
& wethouders (B&W) van Leiderdorp ingesteld. Hij is een onafhankelijk adviesorgaan dat de
gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid voor de
uitvoering van de Wmo.
Onder de nieuwe Wmo 2015 is een adviesraad niet meer verplicht, maar de gemeente moet
wel in een verordening vastleggen hoe hij zijn inwoners betrekt bij de uitvoering van de wet.
De gemeente heeft besloten geen veranderingen aan te brengen in de positie van de Wmoadviesraad.
Taak van de gemeente
Gemeenten dienen zich bezig te houden met:
➢ Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld.
➢ Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking
of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de
eigen woonomgeving.
➢ Bieden beschermd wonen of opvang.
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Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp
De Wmo-adviesraad Leiderdorp kent, naast een onafhankelijk voorzitter, minimaal acht en
maximaal elf leden. Allen zijn inwoners van Leiderdorp en hebben kennis van en affiniteit
met de doelstellingen van de Wmo. De leden zijn niet verbonden aan maatschappelijke
organisaties.
De taken en werkwijze van de Wmo-adviesraad Leiderdorp zijn vastgelegd in de “Regeling
Wmo-adviesraad gemeente Leiderdorp”, vastgesteld door het College van B&W op 9
december 2008 en geldend met terugwerkende kracht per 1 januari 2008.
De Wmo-adviesraad Leiderdorp laat zich informeren via overleg met de wethouder en op
verzoek via de (beleids-)ambtenaren van de gemeente Leiderdorp. Daarnaast geeft de raad
gevraagd en ongevraagd advies en preadvies over conceptbeleidsstukken. De raad adviseert
op hoofdlijnen en niet op detail en individueel niveau.
De Wmo-adviesraad Leiderdorp komt tenminste zes keer per jaar bijeen in het
gemeentehuis van Leiderdorp. De vergaderingen zijn openbaar. Zij worden vooraf op de
website van de Wmo-adviesraad Leiderdorp aangekondigd.
In 2018 kwam de Wmo-adviesraad Leiderdorp negen keer bijeen voor een reguliere
vergadering, één keer met Incluzio en één keer voor een overleg met de wethouder.
Eind 2018 telde de Wmo-adviesraad Leiderdorp vijf leden en een onafhankelijk voorzitter:
de heer H. van der Zande.
Leden van de raad bezoeken diverse regionale thema bijeenkomsten om zich te laten
informeren over actuele thema’s. De voorzitter maakt deel uit van het voorzittersoverleg
waarin de adviesraden van Leiderdorp, Teylingen, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zitting in hebben. Daarnaast zijn leden van de
raad aanwezig geweest bij diverse informatiebijeenkomsten van Incluzio voor vrijwilligers.
Voor een goede uitvoering van zijn taken heeft de adviesraad een budget beschikbaar.
Activiteiten in 2018
Er is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
➢ Regiotaxi.
➢ Spelen en bewegen in de openbare ruimte.
➢ Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.
➢ Sociaal domein.
➢ Huisvesting bijzondere doelgroepen.
➢ Cliënten ervaringen en klachtenprocedure.
Daarnaast hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
Uitgebrachte adviezen
In 2018 is formeel advies gegeven over het preadvies concept huiselijk geweld en
kindermishandeling. Daarnaast is over de Wmo-verordening geen schriftelijk advies
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gegeven. De raad heeft mondeling en per mail zijn akkoord gegeven. Over de
klachtenafhandeling taxivervoer en de hardheidsclausule is wel overlegd maar geen formeel
advies uitgebracht. Verder is regelmatig met de ambtenaren gesproken over de
ontwikkelingen rondom de aanbesteding.
Verklaring AVG
De adviesraad heeft een privacyverklaring AVG opgesteld en een verklaring dat de gegevens
van de raad gebruikt mogen worden in het kader van AVG. De leden hebben deze
ondertekend.
Advies politieke partijen
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft de raad tien
aandachtspunten geformuleerd voor de politieke partijen met als advies deze op te nemen
in het verkiezingsprogramma (zie jaarverslag 2017).
Coalitieakkoord 2018-2022
In het Coalitieakkoord Leiderdorp 2018-2022, opgesteld door LPL, VVD en CDA, staat dat er
een overkoepelende Welzijnsadviesraad komt. De taken van de Welzijnsadviesraad zijn nog
niet bekend. De huidige Wmo-adviesraad Leiderdorp stelt zich proactief op en is eind 2018
gestart met het opstellen van een document waarin opgenomen een advies over de
mogelijke inrichting en activiteiten van een Welzijnsadviesraad voor Leiderdorp. De raad
heeft zich hiervoor verdiept in de materie en onderzoek gedaan naar hoe in andere
gemeenten hieraan invulling is gegeven.
Het document is begin 2019 verstuurd naar het College.
Voorzittersoverleg Leidse Regio
Het regio voorzittersoverleg is in 2018 twee keer bij elkaar geweest om ervaringen te delen
en elkaar te informeren over wat er speelt in de gemeenten. De deelnemende gemeenten
waren: Leiderdorp, Teylingen, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten
en Zoeterwoude.
Gesproken is onder meer over:
➢ Rekenkameronderzoek Leiden-Leiderdorp over toegankelijkheid Jeugdhulp
➢ De regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
➢ De opdracht aan Incluzio voor maatschappelijke ondersteuning in Leiderdorp
➢ Opkomst nieuwe woonvormen en voorzieningen voor opvang en wonen voor speciale
doelgroepen.
Overleg met de wethouder
Jaarlijks is er in ieder geval één overleg met de wethouder, tijdens welke het Jaarverslag van
de adviesraad aan de orde komt.
Bij dit (jaarlijkse) overleg met de wethouder, A. Beekhuizen, op 19 september 2018 waren
aanwezig: Kim van Goethem (gemeente Leiderdorp), Babs Banning (plaatsvervangend
voorzitter), Wies Dahmen, Jan van Gorp en Astrid Selier (verslag)
Het was een positief en concreet gesprek, waarin het Jaarverslag 2017 is besproken.
Daarnaast is gemeld dat de tien aandachtspunten die de adviesraad heeft geformuleerd
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voor de politieke partijen door de gemeenteraad nog steeds worden gebruikt als
aandachtspunten.
Interne communicatie en het aanbestedingstraject voor een brede welzijnsorganisatie zijn
aan de orde gekomen. De raad en de wethouder streven naar een integrale aanpak. Dit is
efficiënt, effectief en kostenbesparend.
Ambtelijk overleg
De Wmo-adviesraad Leiderdorp is in 2018 door de betrokken beleidsambtenaren goed
geïnformeerd over alle ontwikkelingen en veranderingen, zowel schriftelijk als tijdens de
reguliere vergaderingen. De betrokken beleidsambtenaren waren op uitnodiging een deel
van de vergadering aanwezig, waardoor wederzijdse directe informatie goed werd
vormgegeven. De Wmo-adviesraad benadrukt dat deze betrokkenheid het werk van de
adviesraad heeft vergemakkelijkt en meer diepgang heeft gegeven.
Deskundigheidsbevordering
De leden van de Wmo-adviesraad Leiderdorp hebben in 2018 deelgenomen aan diverse
informatieavonden, symposia, workshops en bijeenkomsten over actuele Wmo-thema’s,
georganiseerd door de maatschappelijke organisaties.
Contacten met maatschappelijke organisaties
De raad behartigt geen individuele belangen of de belangen van de organisaties, maar
onderhoudt alleen contacten om ideeën op te doen en ervaringen te vernemen.
De maatschappelijke ondersteuning in Leiderdorp is in opdracht gegeven aan Incluzio uit
Schiedam. De Wmo-adviesraad heeft bij de aanbesteding de aanbestedingsdocumenten
beoordeeld en was niet betrokken bij de beoordeling van de offertes. Dit was zo
afgesproken om de onafhankelijkheid van de adviesraad te waarborgen. Wel heeft de
adviesraad navraag gedaan bij een gemeente waar Incluzio al werkzaam was.
De Wmo-adviesraad was aanwezig bij de informatiebijeenkomsten in Pluspunt en het
Buurthuis in het oude dorp. Hieruit kwam een aantal vragen en aandachtspunten naar
voren, die de adviesraad zal meenemen in de gesprekken die de raad in 2019 met Incluzio
zal voeren. De Wmo-adviesraad heeft vertrouwen in Incluzio en wenst deze organisatie veel
succes.
Communicatie
Voor de Wmo-adviesraad Leiderdorp staat een goede, wederzijdse communicatie met de
burgers en doelgroepen voorop. Om dit te bereiken wordt relevante social media ingezet.
Van deze media wordt gebruik gemaakt.
Een van die middelen is een website. De adviesraad heeft deze website in eigen beheer.
Deze website heeft in 2018 goed gefunctioneerd en heeft 8.981 bezoekers gehad.
Op de website www.wmoadviesraadleiderdorp.nl worden de vergaderingen van de raad
aangekondigd, de verslagen en adviezen gepubliceerd en actualiteiten gemeld.
Er zijn dit jaar geen persberichten opgesteld.
Voor de interne communicatie zijn een Dropbox account (waarin alle documenten voor het
goed functioneren van de adviesraad) en een groepsApp aangemaakt.
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Faciliteiten van de Wmo-adviesraad Leiderdorp en financiën
Naast een aantal faciliteiten stelt het College van burgemeester en wethouders jaarlijks
middelen ter beschikking aan de Wmo-advies raad voor de volgende activiteiten:
➢ Gemaakte onkosten van de leden
➢ Vergoeding voor deskundigheidsbevordering
➢ Aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften
➢ Faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting, waaronder de website
➢ Secretariële ondersteuning
De leden van de raad ontvangen een vacatievergoeding voor maximaal zes vergaderingen
per jaar.
Het beschikbare budget van € 10.000,00 is in 2018 besteed aan de vacatiegelden,
websiteonderhoud en secretariële ondersteuning.
Blik naar de toekomst
In zijn adviezen zal de raad vooral aandacht geven aan een integrale aanpak van alle
onderwerpen die het gehele sociaal domein behelzen. Daarnaast gaat de raad actief nieuwe
leden werven en worden taken verdeeld over de leden.
Activiteiten voor 2019:
➢ Verder onderzoek naar klachtensystemen. Hoe kunnen we zorgdragen dat cliënten van
bijvoorbeeld taxivervoer weten waar ze vrijelijk met klachten terecht kunnen en dan ook
gehoord worden?
➢ Jeugdhulp, op welke wijze kunnen we hier iets in betekenen?
➢ De externe communicatie van de Wmo-adviesraad is het afgelopen jaar onvoldoende uit
de verf gekomen. Dit zal onder meer worden opgepakt door het bezoeken van
bijeenkomsten van bewoners en doelgroepen.
➢ Meedenken over en bijdragen leveren aan de ontwikkeling van één overkoepelende
welzijnsraad voor Leiderdorp: van adviesraad WMO naar Adviesraad Sociaal Domein.
➢ Adviseren over het invullen van het Sociaal Domein in Leiderdorp.
➢ Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de onderwerpen die vallen onder de
werkzaamheden van de Wmo-adviesraad en binnen het Sociaal Domein.
➢ Het werven van nieuwe leden.
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Samenstelling van de Wmo Adviesraad Leiderdorp
In 2018 was de raad als volgt samengesteld:
De heer H. van der Zande (onafhankelijk voorzitter), mevrouw B. Banning (vicevoorzitter),
mevrouw L. Dahmen , de heer J.S.W. van Gorp, de heer J. van der Leden (afgetreden eind
2018}, de heer J. Karres (overleden 6 mei 2018) en de heer H. de Kievith . Eind 2018 is
gestart met de werving van een nieuw lid voor de heer Van der Leden. Hierin is de raad
geslaagd. De heer M. Landsmeer is hem opgevolgd (benoemd per 1 januari 2019). Mevrouw
A.H. Selier van bureau Stimulanszz heeft de Wmo-adviesraad ondersteund.
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp,
H. van der Zande, voorzitter
Leiderdorp, maart 2019

C.C. Griffie gemeenteraad Leiderdorp

