
Inspraak reactie Wmo beleidsnota “Samenleven in Leiderdorp” 2012-1215. 
 
De Wmo adviesraad, Stichting Pluspunt en Katholieke Ouderen Bond (KBO) hebben een reactie gegeven op de nota. In dit memo 
worden de meest belangrijke opmerkingen weergegeven en wordt aangegeven wat we met de opmerking doen.  
De opmerkingen ten aanzien van de mantelzorgnota zullen meegenomen worden in de inspraakreacties bij de nota Leiderdorpse 
mantelzorgbeleid 2012-2016. 
 
 

Reactie Wmo adviesraad 
 

Nr/ 
verwijzing 

opmerking reactie gemeente 

Voorstel 4 Raad adviseert toe te voegen de mening en 
inbreng van alle burgers te vragen via internet 
platform en andere social media. 

Voorstel 4 gaat over het organiseren van 
themabijeenkomsten rondom sociale thema’s met 
belanghebbende, met als doel knelpunten die 
gesignaleerd worden gezamenlijk aan te pakken.    
Het voorstel om ook gebruik te maken van internet 
platform en social media om de mening en inbreng 
van burgers te vragen zal zeker worden 
meegenomen, maar bij voorstel 11 gericht op de 
burgerparticipatie. 

Voorstel 5 De raad adviseert dat ook organisaties 
voorstellen voor wijkinitiatieven kunnen 
indienen, omdat de huidige omschrijving te 
beperkend is. 

Dat is mogelijke mits het voortkomt uit een initiatief 
vanuit de bewoners en mede door hen wordt 
gedragen, anders onderscheidt het zich niet van het 
subsidiebeleid. 

Sport- en bewegingsaanbod De raad adviseert de gemeente, te 
onderzoeken welke extra middelen er via het 
ministerie van Volksgezondheid te verkrijgen 
zijn in 2012 voor Sport en bewegingsaanbod 

De opmerking zal intern meegenomen en 
onderzocht worden. 

Par 8.2 Adviseert de raad in de beleidsperiode na te 
gaan in hoeverre de taakstelling van de 
verschillende instellingen in de Jeugdzorg 

De wet op de Jeugdzorg zal met ingang van 
1/1/2016 worden overgeheveld naar de gemeenten. 
Gemeenten zullen daar waar nodig regionaal de 



elkaar overlappen en deze weg te nemen. Ook 
stellen zij zich af of de gemeente wel in staat is 
de taken voor de Wet Jeugdzorg zelfstandig uit 
te voeren. 

samenwerking aangaan. Met de overheveling is een 
tevens sprake van een bezuiniging, waardoor 
gemeenten genoodzaakt zullen zijn zaken anders 
vorm te geven. Daarbij zal uiteraard ook naar 
eventuele overlappingen worden gekeken. 

Jeugdbeleid/onderwijsbeleid De raad gaat er vanuit dat hen advies gevraagd 
zal worden over deze nota’s. 

De jeugdbeleidsnota is gericht op vrijtijdsbesteding 
en participatie en valt strikt niet onder de Wmo, 
zoals het preventief jeugdbeleid wel onder de Wmo 
valt. Er zijn wel raakvlakken met de Wmo. Dit geldt 
ook voor het onderwijsbeleid. Formeel zal de Wmo 
adviesraad hierover geen advies worden gevraagd. 
Ongevraagd advies kan wel worden gegeven. Bij 
het tot stand komen van de nota’s in 2012 zal 
gekeken worden op welke wijze de Wmo 
adviesraad betrokken kan worden. 

CJG De raad adviseert het back-office van het CJG 
te combineren met dat van de gemeenten Zuid-
Holland Noord. 

De afspraken over de back-office zijn in regionaal 
verband omdat er sprake is van regionaal werkende 
organisaties zoals, maatschappelijk werk, 
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg etc. 

Mantelzorg/vrijwilligerswerk De raad vindt het vreemd dat de 
beleidsvoorstellen uit de nota mantelzorgbeleid 
en vrijwilligersbeleid niet in onderhavige 
beleidsplan zijn weergegeven, maar wel 
financieel zijn verantwoord. 

De mantelzorgnota en vrijwilligersnota zijn een 
nadere uitwerking van het Wmo beleid met al 
concrete actiepunten. De Wmo beleidsnota “Samen 
leven in Leiderdorp” is meer de overall visie op de 
Wmo met richtinggevende voorstellen die na 
vaststelling omgezet moeten worden in concrete 
actiepunten. Het financiele kader voor de totale 
Wmo is in deze nota meegenomen, zodat de raad 
hierover kan beslissen. 

 



 

Mantelzorgnota De raad vindt het weinig ambitieus om slecht 
7% van het aantal mantelzorgers in beeld te 
krijgen met een totaal bedrag van € 53.405,-, 
oplopend naar €78.405 in 2015 

Niet alle mantelzorgers hebben behoefte aan 
ondersteuning en op het zelfde moment en in de 
zelfde vorm. Als we zo’n 800 mantelzorgers 
bereiken de komende jaren wordt zo’n 14 % bereikt. 
Waarschijnlijk zullen het er wel meer zijn, maar we 
streven in ieder geval een verdubbeling van het 
aantal na. 

mantelzorgnota De raad vindt dat zoveel mogelijk de meest 
kwetsbare mantelzorgers uit de diverse 
doelgroepen prioriteit moeten krijgen en dat 
vroegtijdige signalering van de overbelasting 
van de mantelzorger extra aandacht moet 
krijgen. 

Wij gaan er van uit dat als een mantelzorger 
aanklopt voor welke vorm van ondersteuning; 
informatie en/of advies, respijtzorg, een tilcursus, 
tijdelijke begeleiding etc. iemand behoefte heeft aan 
de informatie en/of ondersteuning en zich kwetsbaar 
kan voelen. Door deze ondersteuning te bieden 
wordt juist preventief gewerkt. 

mantelzorgnota De drie mantelzorgondersteuning organisaties 
zullen de komende vierjaar intensief moeten 
gaan samenwerken. 

Iedere organisatie bezit een bepaalde specifieke 
kennis en deskundigheid die we voor de diverse 
groepen mantelzorgers willen behouden. De 
organisaties hebben zelf uitgesproken graag elkaar 
te willen versterken en de komende jaren intensief 
samen te werken. De gemeente zal dit bekrachtigen 
en stimuleren via de subsidieafspraken. 

Mantelzorgnota De raad acht het noodzakelijk dat er inzicht 
komt in de taakstelling voor en prestaties van 
deze organisaties en over de overlappende 
activiteiten tussen de drie organisaties 
(monitoring en coördinatie) 

Dat zal ook zeker gebeuren, maar daarbij dient niet 
alleen gekeken te worden naar de activiteiten maar 
ook worden meegewogen de specifieke doelgroep 
waarop deze activiteiten gericht zijn, omdat deze 
soms wezenlijk van elkaar kunnen verschillen. 

 



 

Voorstel 6 De raad kan zich hierin vinden, maar wil graag op 
de hoogte worden gesteld hoe de gemeente de 
regie over de aanpak van de Kanteling wil gaan 
uitwerken. 

Bij de invoering van de nieuwe verordening dient de 
gemeente nader te hebben bepaald hoe zij de kanteling in 
de praktijk vormgeeft. De raad zal hier t.z.t. nader over 
geïnformeerd worden. 

‘Het gesprek’ De raad heeft een sterke voorkeur voor de 
volgende opzet van ‘het gesprek’: 

- een scheiding tussen aanvraag en 
beslissen en een duidelijke 
bezwaarprocedure opstellen; 

- een adequaat opleidingsniveau van de 
interviewers is een vereiste; 

- helderde voorwaarde formuleren waaraan 
een aanvraag moet voldoen(wat wordt 
gevraagd , wat is zelf gedaan, waarom kan 
men niet verder) 

- Wanneer ambtenaren de gesprekken 
voeren dienen de besluiten over een 
voorziening door een andere groep binnen 
de gemeente te worden genomen; 

- Commissie Beroep- en Bezwaar uitbreiden 
met mensen die de Wmo kennen en 
kunnen beoordelen. 

De opmerkingen zullen bij de nadere uitwerking van de 
kanteling en de plaats van het ‘gesprek’  worden 
meegenomen. 

Voorstel 7 De raad geeft aan dat zij nog niet zeker is dat de 
post individuele voorzieningen budget oplevert 
voor welzijnsvoorzieningen en gekeken moet 
worden of op bepaalde voorzieningen kan worden 
bezuinigd. 

Door de aanbestedingen en de scherpe toezicht op de 
administratieve processen (facturatie etc.) heeft de 
gemeente de afgelopen jaren op de post individuele 
voorzieningen over gehouden, daardoor kan al het nieuwe 
beleid binnen de huidige Wmo beleidsnota voor het 
overgrote deel gefinancierd worden door het overhevelen 
van middelen uit de post individuele voorzieningen.  

Algemeen 
gebruikelijk 

De Raad pleit er voor te bezien of de lijst met 
algemeen gebruikelijke voorzieningen (bijlage 5) 

Algemeen gebruikelijk gaat er van uit dat het hulpmiddel 
voor iedereen te verkrijgen is tegen een aanvaardbaar 



gekoppeld kan worden aan een bepaalde 
inkomensniveau.  

bedrag in de bouwmarkt. Voor mensen met een laag 
inkomen zal gekeken worden of er via de ‘bijzondere 
bijstand’ gecompenseerd kan worden.  

Bezuiniging 
kanteling 

De raad is niet overtuigd dat de nieuwe aanpak 
volgens het compensatiebeginsel en De Kanteling 
een bezuiniging zal opleveren. 

Wij zijn daarin ook voorzichtig. Een bezuiniging is mede 
afhankelijk van de beschikbaarheid van voorliggende 
voorzieningen en de ondersteuningsvraag van inwoners. 
Bij andere gemeenten die binnen de pilots al eerder met 
de gedachte van de kanteling zijn gaan werken hebben 
wel een afname van de vraag naar individuele 
voorzieningen gezien.   

Wonen/ 
zorg/welzijn 

Het is de raad niet duidelijk wat het betekent als 
de scheiding van wonen en zorg wordt 
doorgevoerd binnen de zorgzwaarte pakketten 
AWBZ (ZZP) en vraagt zich af of er ook budgetten 
overkomen. 

Ook voor de gemeente is het nog onduidelijk welke 
effecten deze scheiding van wonen en zorg binnen de 
ZZP voor de gemeenten op het terrein van de Wmo zullen 
hebben. In het bestuursakkoord 2011-2015 is 
aangegeven dat het Rijk en de VNG de gevolgen van het 
scheiden van wonen en zorg voor gemeenten in kaart 
gaan brengen en tot overeenstemming willen komen over 
de wijze waarop het scheiden concreet wordt 
vormgegeven en de ( eventuele) financiele gevolgen. . 

Wonen/zorg/welzijn Er zijn signalen dat de bouw van 
levensloopbestendige woningen stagneert, omdat 
onduidelijke is waaraan op langer termijn behoefte 
is. Het woonbehoefte onderzoek kan daar 
duidelijkheid over verschaffen. 

De cijfers die worden gegenereerd geven vaak een 
indicatie van de woonbehoefte. Dat wil niet altijd zeggen 
dat als de woningen gerealiseerd worden mensen ook 
gaan verhuizen, zo bleek tijdens de conferentie over de 
woonzorg monitor van de Regionale Commissie 
Volksgezondheid. Andere overwegingen spelen ook een 
rol bij mogelijke verhuis bewegingen. Deze dienen bij de 
overwegingen op het terrein het bouwen van nieuwe 
woningen ook meegenomen moeten worden. 

 



 

Voorstel 10 De raad wil graag tot uitdrukking brengen dat voor de 
aanpak voor de doelgroepen van de prestatievelden 
7,8,en 9 een geheel andere aanpak nodig is dan 
volgens het stramien van de Kanteling. 

Wordt ter kennisname aangenomen. In het reguliere overleg 
en bij de verdere uitwerking kan hier nader overleg 
plaatsvinden met de adviesraad. 

Voorstel 10 De raad vindt voorstel 10 wat betreft de uitvoering 
wat mager. 

Binnen de prestatievelden 7,8 en 9 heeft de gemeente 
Leiderdorp de taak de preventie vorm te geven en daar waar 
individuele burgers hulp of zorg nodig hebben omdat ze het al 
dan niet tijdelijk niet zelfstandig redden, deze zorg of hulp te 
bieden. Voor deze individuele ondersteuning, waarbij sprake 
is van maatwerk, voorzien wij een toename en wordt extra 
budget gereserveerd binnen de Wmo beleidsnota. In het licht 
van de toekomstige overheveling van de ‘begeleiding’ uit de 
AWBZ zullen deze vormen van ondersteuning worden 
gewogen binnen het nieuw te vormen beleid rondom 
begeleiding. 
 
Voor een nadere uitwerking rondom de overheveling van 
begeleiding is het nog te vroeg, omdat nog veel informatie 
vanuit het Rijk ontbreekt.  

Voorstel 11 Voorstel 11 wordt door de raad als erg mager 
beschreven beschouwd. De raad vindt het 
noodzakelijk de communicatie via doelgroepgerichte 
programma’s uit te werken. 

Voor het bevorderen van de participatie van verschillende 
doelgroepen zijn diverse middelen te gebruiken. Er zal 
onderzocht worden op welke wijze de doelgroepen beter 
bereikt kunnen worden, daarbij zal ook gekeken worden naar 
de nieuwe mogelijkheden van het burgerpanel en social 
media.  

 



 

Financien Het is nog onduidelijk welke financiele middelen 
overkomen met de nieuwe taken, voorts is onduidelijk 
welke effecten voorstel 6 en 7 (kanteling) zullen 
hebben op de financiën, terwijl die wel zijn ingeboekt 
in de meerjaren begroting. De raad vindt het 
noodzakelijk dat wordt aangegeven in welke posten 
de onzekerheden zitten, met een schatting van de 
orde van grootte. 

De dekking voor de nieuwe beleidsvoorstellen wordt 
gevonden, door het overhevelen van budget uit de individuele 
voorzieningen. Daardoor blijven we binnen het Wmo budget. 
Mogelijke besparingen met betrekking tot de invoering van de 
Kanteling zijn nog niet meegenomen in de 
meerjarenbegroting. We verwachten wel een besparing, maar 
tevens ook een toename van de vraag. Het streven is om 
binnen het huidige of beschikbaar gestelde  budget te blijven. 
Met betrekking tot de nieuwe taken vanuit de AWBZ is nog 
veel onduidelijk. Hierover valt nog niets te zeggen. 

 



Katholieke Ouderen Bond (KBO) 
Nr/ 
verwijzing 

opmerking reactie gemeente 

1 Is positief over de aandacht die het 
compensatiebeginsel krijgt in de nota, maar geeft aan 
dat er vragen blijven zoals; balans tussen eigen 
bijdrage en steun vanuit de gemeenschap, individuele 
steun of algemene maatregelen. Voorst blijft ook de 
spanning tussen ‘gedwongen’ steun en privacy. 

De kanteling brengt met zich mee dat het 
compensatiebeginsel per persoon verschillend kan zijn en op 
de persoonlijke situatie van de burger moet worden 
toegesneden, met instemming van de burger. De fricties die 
daarbinnen kunnen  spelen worden door de KBO benoemd en 
zullen binnen het gesprek met de burger meegewogen 
moeten worden en besproken. Natuurlijk niet met deze 
bewoording, maar in gewone mensen taal; wat kunt u nog 
zelf, wat lukt niet meer en hoe denkt u dat dit kan worden 
opgelost etc. 

2. In de nota wordt door de ingeving van bezuinigingen 
vooral op efficienty gewezen door meer 
samenwerking tussen partijen. Helaas blijft dit vaak 
steken bij woorden. 

Tijdens de Wmo conferentie was onder de aanwezigen een 
tendens te merken, dat in een tijd van schaarste we meer 
moeten delen en minder verdelen. De gemeente zal dit als 
regiseur zoveel mogelijk stimuleren. Daar waar mogelijk, 
bijvoorbeeld als er sprake is van een subsidierelatie zal de 
samenwerking nadrukkelijk worden opgenomen in de 
beschikking en afspraken  worden maken. 

3. De KBO is blij met het feit dat er gestart wordt met 
levensbestendig en aanpasbaar bouwen en het 
opplussen van bestaande huur- en koopwoningen. Zij 
hebben eerder hierover geen gehoor gevonden bij de 
gemeente. 

De gemeente past al langer het levensbestendig en 
aanpasbaar wonen toe, tevens zijn i.s.m. Rijnhart Wonen 
diverse huurwoningen opgeplust. Deze opmerking herkennen 
wij niet. 

5.  De KBO is benieuwd naar de nota’s 
accomodatiebeleid en vrijwilligersbeleid. 

Beide nota’s zullen t.z.t. voor de inspraak worden 
toegezonden. 

 



Stichting Pluspunt 
Nr/ 
verwijzing 

opmerking reactie gemeente 

1.  Pluspunt is verheugd om enkele medewerkers van 
het Wmo loket op seminars over de Kanteling tegen 
te komen. Dit komt de samenwerking tussen 
ouderenadviseur en Wmo loket ten goede. 

De Wmo loket medewerkers zijn zich aan het scholen en 
orienteren op de nieuwe werkwijze die de Kanteling met zich 
meebrengt, om op basis van deze kennis samen met de 
afdeling Beleid te kunnen komen tot een werkbare uitvoering, 
daarbij zal de samenwerking met anderen zeker centraal 
komen te staan. 

2.  In de nota wordt geworsteld door enerzijds het 
verlaten van wijkgericht werken en anderzijds 
bevorderen van buurt- en wijkgerichte activiteiten ter 
bevordering van de sociale cohesie. Pluspunt vindt 
op dit punt de nota weinig concreet. 

We hebben het bewust open gehouden. Wij willen meer 
kunnen inspelen op signalen en initiatieven vanuit de wijken 
en buurten. Hoe we dit het beste kunnen gaan vormgeven 
willen wij samen met de wijkoverleggen en organisaties 
bespreken.  

3.  Pluspunt geeft aan dat zij het nog steeds 
onbegrijpelijk vinden dat vrijwilligers en mantelzorgers 
in een prestatieveld genoemd worden. 

De prestatievelden zijn bij de vormgeving van de Wet 
maatschappelijk ondersteuning zo geformuleerd en ingedeeld. 
Voor de eenduidige communicatie zullen we dit niet 
veranderen. Wij zijn van mening dat er sprake is van twee 
verschillende groepen en hebben daarom twee aparte 
beleidsnota’s gemaakt.  

4. en 6.  In de beleidsnota wordt t.a.v. het zogenaamde 
(keukentafel)gesprek nog geen keuze gemaakt voor 
een van beide stromingen wanneer het gaat om de 
uitvoering. Pluspunt pleit ervoor de opties nog open 
te houden. In opmerking 6 geeft Pluspunt aan de 
uitvoering van het gesprek kunnen doen.  

Zoals al eerder met diverse organisaties oriënterend het 
gesprek over de kanteling is in gang gezet, zal dat zeker het 
komende jaar verder worden vormgegeven. Opmerking 6 
wordt op dit moment ter kennisneming aangenomen. De plek 
van het gesprek is nog niet duidelijk. Een en ander zal in de 
verdere uitwerking aan de orde komen. 

5.  De effecten  van de kanteling, invoering van de 
begeleiding uit de AWBZ, invoering Wet werken naar 
vermogen zijn nog onzeker.  Pluspunt doet de 
suggestie om een tijdsplan aan de nota toe te 
voegen, waarin wordt aangeven wat gaat spelen, op 
welk moment en wie daarbij betrokken wordt. 

Voor de suggestie is het nog veel te vroeg. Er zijn nog veel 
onduidelijkheden, de informatie waarover gemeenten kunnen 
beschikken is nog niet toereikend om een nadere uitwerking 
te maken. Veel zaken zullen regionaal en/of subregionaal 
worden opgepakt. Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan 
een bestuurlijke visie op de drie transities die overkomen naar 



gemeenten en is een procesmanager aangesteld. Over de 
vervolg stappen zal op een later stadium nader 
gecommuniceerd kunnen worden en zal er zodra het mogelijk 
is een planning worden opgesteld. 

9.  Pluspunt geeft aan dat tot 2030  het aantal 75+ ers 
zal verdubbelen en dit neer komt op gemiddeld 100 
nieuwe 75+ ers per jaar die voor een 
keukentafelgesprek in aanmerking zouden kunnen 
komen. 

Het rekensommetje laat wel zien dat er sprake kan zijn van 
een toename van de vraag. Er moet echter een nuance 
worden gemaakt. Niet iedereen ondervindt op het zelfde 
moment in het leven beperkingen en een steeds groter deel 
van de senioren zal de beperking zelf oplossen, omdat men 
daar de middelen voor heeft en omdat mensen dat steeds 
meer gewoon vinden. Het CPB heeft dit eerder in een 
onderzoek naar de vergrijzing aangegeven.  Voorts dient 
gekeken worden naar de groep die al eerder i.v.m. 
beperkingen bij het Wmo loket of anderen heeft aangeklopt en 
daarmee al eerder in beeld is.  

10.  Pluspunt is verheugd met de inzet op preventie en 
dus op het welzijnswerk. Uit landelijke vergelijking 
loopt Leiderdorp hier niet voorop. Een gelijkblijvende 
begroting voor de komende 4 jaar lijkt voor hen in 
tegenspraak. Het nieuwe beleid bedraagt slechts 3% 
van de totale Wmo begroting. 

Wij streven er naar binnen het huidige budget te blijven. 
Nieuw beleid moet zoveel mogelijk gefinancierd worden door 
verschuivingen binnen het Wmo budget ( effect Kanteling), 
binnen de indexering van het budget vanuit het Rijk en/of 
binnen de nieuwe budgetten die met de overheveling van 
begeleiding uit de AWBZ. 

11.  Pluspunt geeft aan dat de overheveling van de 
‘ondersteunende begeleiding’ in 2011 er toe heeft 
geleid dat zij het dagprogramma voor ouderen 
hebben opgezet. Deze groep vinden zij niet specifiek 
terug in de beleidsnota en willen de activiteit graag 
continueren. 

Pluspunt heeft voor de groep senioren die door het wegvallen 
van de ‘ondersteunende begeleiding’ in 2011 niet meer in 
aanmerking of gebruik meer konden maken van de 
dagopvang een alternatief opgezet. Zij voorzien hiermee voor 
een groep senioren die moeite hebben sociale contacten aan 
te gaan en op meerdere terreinen beperkingen ondervinden, 
in een behoefte. Het aanbod van Pluspunt zal bij de 
overheveling van de ‘begeleiding’ uit de AWBZ in een breder 
perspectief moeten worden meegenomen.  Wellicht zal dit 
leiden tot uitbreiding van het aanbod, ook gericht op andere 
doelgroepen. Dit moet nog in het licht van de overheveling 



van de begeleiding worden bekeken. 

 


