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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
 
Leiderdorp,  29 november 2013 
 
 

 

Betreft:  Preadvies over het concept “Notitie uitwerking herontwerp van het sociaal domein  
2014-2020”, versie 4/11/2013. 

 
  
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna te noemen raad) heeft kennis genomen van bovengenoemde 
notitie. 
De raad kan zich in grote lijnen vinden in de maatregelen die in deze notitie. Die geeft een 
goede indruk van de te verwachten problematiek en de wijze van oplossen. 
De raad maakt wel de volgende opmerkingen c.q. voorbehouden: 

1. Bij 2.2. (Sturingsfilosofie): De gemeente begeeft (moet begeven) zich op voor de ge-

meente onbekend terrein. De gemeentelijke regisseur krijgt een zware taak: Hij/zij 

moet leiding geven aan deskundigen. Dat betekent dat hij/zij ook een zekere deskun-

digheid moet hebben om, wanneer nodig, beslissingen te kunnen nemen. Tevens 

moet hij/zij gespitst zijn op kostenbewaking (Zie ook pag. 11 en 12 pt 2.3). 

De raad adviseert daarom een gemeentelijke regisseur aan te stellen die de nodige 

deskundigheid heeft om vruchtbaar samen te kunnen werken met de medewerken-

den in het sociaal team. 

2. Bij pag. 4 pt. 2: De taakstelling van het sociaal gebiedsgebonden team is niet be-

paald. De in het team werkende leden moeten een zeer ruime interpretatie van hun 

taakstelling hebben. Ze moeten bereid zijn mee te kijken in de taakstelling van mede-

leden. Tevens dient er binnen het team onderling corrigerend vermogen te zijn om ef-

ficiënt te kunnen werken.                                                                                                            

De raad adviseert daarbij een teamregisseur aan te stellen die sturing aan de mede-

werkenden kan geven en - indien nodig - beslissingen kan nemen. 

3. Bij pag. 5 (1.2.1. Toegang): De raad mist de voorwaarden voor de lokale toegangs-

poorten. 

4. Bij pag. 8 (1.2.4. Structuur- en cultuurveranderingen in de ondersteuning): Deze pa-

ragraaf wijst op de verandering in denken die noodzakelijk is om van marktwerking 

om te schakelen naar samenwerking. Het huidige financieringssysteem is gericht op 

concurrentie en productie en dit staat haaks op het voorgestane samenwerkingsmo-

del. 

De raad adviseert daarom financieringsvormen te ontwikkelen die de samenwerking 

positieve prikkels geeft. 
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5. Bij pag. 6 (Maatwerk en zoveel mogelijk indicatievrij): Er wordt verwacht indicatievrij 

te kunnen werken. Het opstellen van een hulpplan zal in samenspraak met de cliënt 

gebeuren.                                                                                                                       

Echter, wanneer de cliënt het oneens is met het hulpplan en er is geen indicatie, is er 

geen instantie genoemd waar hij een klacht kan indienen.  

De raad adviseert dan ook een mogelijkheid voor bezwaar maken tegen het hulpplan 

in de notitie op te nemen. Een oplossing zou gevonden kunnen worden in mediation 

bij optredende geschillen. 

6. Bij pag. 7, pt. 1.2.3: Er wordt een belangrijke rol toegekend aan de huisartsen. De 

huisartsen dienen te weten hoe de toegang tot het sociale domein is geregeld en wat 

de betekenis is van het keukentafelgesprek.                                                               

De raad betwijfelt overigens of de huisartsen deze taak naast hun eigen werk aan 

kunnen, gezien het feit dat hun primaire taak reeds, door minder te verwijzen maar 

meer zelf te doen, al is uitgebreid. 

7. Bij pag. 13, laatste aandachtsbolletje (mits: de omslag in denken en doen goed op 

gang is gekomen): dit vraagt veel voorlichting van de gemeente aan de burgers. Er 

wordt nog steeds verwacht dat hulp zonder tegenprestatie steeds verleend zal wor-

den. Ook de tegen-propaganda van de verschillende organisaties en media werkt niet 

mee om de burgers te doen beseffen dat de zorgwereld is veranderd.                                                      

De raad adviseert naast de verdere ontwikkeling van de toegang ook een informatie-

bulletin te ontwikkelen waarin de nieuwe maatregelen worden aangegeven en uitge-

legd. 

8. Bij pag. 13 par. 2.4 (moet zijn par. 2.5.): De raad adviseert hier ook op te nemen dat 

de cliënt keuzevrijheid heeft bij de verschillende uitvoeringsmodellen. 

9. Bij pag. 16 (Hoofdlijnen voor toegang): De raad adviseert bij het onderzoek van de 

vraagverheldering te waken voor besluiten te integraal te werken. Bij een eenvoudige 

hulpvraag kan een eenvoudige oplossing voldoende zijn.  

10. Bij pag. 17, par 3.1. laatste aandachtsbolletje: De gemeente neemt in eerste instantie 

de regie bij de totstandkoming van de teams. Dit moet niet betekenen dat de ge-

meente binnen de teams de regie voert. De teams dienen in principe zelfsturend te 

zijn met een eigen regisseur om te beslissen bij “staken van de stemmen” (zie ook 

punt 2 hiervoor). 

11. Bij pag. 20, een na laatste zin: De raad adviseert het woord “ook” te vervangen door 

“primair”. De zin luidt dan: “tijdens deze gesprekken wordt primair ingegaan op wat de 

hulpvrager en diens omgeving zelf bij kan dragen aan een oplossing”. Verkennen van 

de eigen kracht van de vrager is immers de grondslag bij de eventueel te leveren 

hulp. 

12. Bij pag. 23, Hoofdstuk 4 (Opdrachtgeven Vorm volgt inhoud): De raad adviseert u bij 

het formuleren van de opdrachten aandacht te besteden aan de noodzakelijke 

“Checks and Balances”. Dit in verband met de omslag die de professionals moeten 

maken van “zorgen voor” naar “zorgen dat”.                                                           

Daarbij dient bewaakt te worden dat de verschillende organisaties niet worden ge-

prikkeld tot aanbod i.p.v. vraaggericht te werken. 
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13. Bij pag. 25 (Eén of meer aanbieders: differentiëren naar de situatie): De raad onder-

schrijft de stelling dat, vanuit het oogpunt van efficiency, het werken met één op-

drachtnemer voor de hand ligt. Echter, dat mag geen reden zijn om andere potentiële 

opdrachtneners uit te sluiten van het maken van een aanbieding. 

14. Bij pag. 32 (Nuggers / ANW): Onbegrijpelijk voor de raad is dat Nuggers en ANW-ers 

geen toegang hebben tot de regeling.  

De raad adviseert dan ook de regeling ook toegankelijk te maken voor deze groep. 

15. Bij pag. 37 (Maatwerk en flexibiliteit vanuit de cliënten en professionals): De raad 

vraagt zich af hoeveel cliënten een hulpverlener / vertrouwenspersoon kan hebben. 

Uit de op 25 november j.l. gehouden lezing van mevr van Boven bleek dat er de op-

gebrachte problemen dienen te worden gedocumenteerd. ICT kan een goed hulp-

middel zijn, maar de hulpverlener krijgt wel te maken met dit documenteren. 

Voorts wordt niet beschreven wat de relatie is tussen de wijkteams en de in de wijk 

werkende professionals.  

De raad adviseert deze relatie verder uit te  werken teneinde de samenwerking bij 

c.q. aanvulling op de uitvoering te optimaliseren. 

16. Bij pag. 37 en 38 (Specifieke vormen van ondersteuning): Respijtzorg, zowel kortdu-

rend verblijf als dagbesteding, als ook tijdelijke vervanging van de mantelzorger door 

vrijwilligers, wordt wel ter ondersteuning van de mantelzorger genoemd. 

De raad adviseert de mogelijkheden van kortdurend verblijf of dagbesteding steeds te 

maximaliseren ter verlichting van de taken van de mantelzorger. 

 

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


