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1. Inleiding 

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden.  

Het doel van deze Wmo was dat alle burgers in staat worden gesteld om volwaardig mee 

te kunnen doen (participeren) in de samenleving, in het bijzonder kwetsbare mensen met 

lichamelijke of verstandelijke functiebeperkingen, chronisch zieken, personen met 

psychische of psychosociale aandoeningen, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers.  

Inmiddels heeft de Wmo een andere grondslag gekregen in het kader van de drie 

decentralisaties (zie hierna). 

Op 11 november 2007 heeft het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) van 

Leiderdorp een Wmo-adviesraad ingesteld, een onafhankelijk adviesorgaan dat de 

gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid voor de 

uitvoering van de Wmo. De Wmo-adviesraad kent, naast een onafhankelijk voorzitter, 

minimaal 8 en maximaal 11 leden. Allen zijn inwoners van Leiderdorp en door het College 

van B&W aangesteld. Zij hebben kennis van en affiniteit met de doelstellingen van de 

Wmo en zijn niet verbonden aan maatschappelijke organisaties.  

 

2. Jaarverslag 2014 

Het jaar 2014 stond evenals 2013 in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe 

Verordening Wmo 2015 en de drie grote decentralisaties (3D’s) in het sociale domein:  

de invoering van de Participatiewet ter vervanging van de Wet Werken naar Vermogen, 

de transitie van de jeugdzorg en de overheveling AWBZ-ondersteunende begeleiding en 

persoonlijke verzorging naar de Wmo. De 3D’s zijn per 1 januari 2015 van kracht gegaan. 

De gemeenten moeten hun beleid met betrekking tot cliëntondersteuning voor alle 

groepen ingezetenen opnieuw vormgeven en de ondersteuning bij zelfredzaamheid en 

participatie dichterbij de burger organiseren. Door de eigen kracht en mogelijkheden van 

burgers en hun sociale netwerk aan te spreken, kunnen gemeenten maatwerk in de 

directe omgeving realiseren en ook verbindingen leggen met andere Wmo-voorzieningen 

en andere gemeentelijke domeinen. Denk hierbij aan re-integratie, de bijstand of het 

woonbeleid (De Maatschappelijke structuurvisie 2025 Leiderdorp). 

Het vergde voor zowel de gemeenteambtenaren als de Wmo-adviesraad veel inspanning 

om alle veranderingen en informatie goed bij te houden: het sociaal akkoord tussen het  

kabinet, de werkgevers en vakbonden en de diverse uitleggen daarvan, het lang-

verwachte zorgakkoord, meerdere voorstellen voor wijzigingen op de Participatiewet, 

persoonlijke verzorging wel of niet naar de Wmo, de nieuwe wet langdurige zorg, de 

gevolgen van de decentralisatie Jeugdzorg en het besluit van de staatssecretaris van 

VWS om persoonlijke verzorging niet over te hevelen vanuit de AWBZ naar de 

gemeenten, maar naar de zorgverzekeraars. 

In dit zevende jaarverslag legt de Wmo-adviesraad Leiderdorp verantwoording af over zijn 

taken, werkzaamheden, ondernomen activiteiten, communicatievormen, faciliteiten en 

financiën in 2014. 
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3. Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp 

De taken en werkwijze van de Wmo-adviesraad zijn vastgelegd in de “Regeling Wmo-

adviesraad gemeente Leiderdorp”, vastgesteld door het College van B&W op 9 december 

2008 en geldend met terugwerkend kracht per 1 januari 2008.  

De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over conceptbeleidsstukken 

van de gemeente en in enkele gevallen een preadvies. Afgesproken is om te adviseren 

op hoofdlijnen en niet op detailniveau.  

De Wmo-adviesraad komt tenminste zes keer per jaar bijeen, in principe iedere laatste 

donderdag van de maand in het gemeentehuis van Leiderdorp. De vergaderingen zijn 

openbaar en worden vooraf in het Leiderdorps Weekblad en op de website van de Wmo-

adviesraad en die van de gemeente aangekondigd. In 2014 kwamen de leden zes keer 

bijeen voor een reguliere vergadering en één keer voor een extra ingelaste vergadering 

met de wethouders. Twee maal werd een vergadering bijgewoond door een toehoorder.  

In 2010 is het rooster van aftreden van de Wmo-adviesraad vastgesteld door het College 

van B&W Leiderdorp. Eind 2014 liep de tweede zittingstermijn van drie leden van de 

Wmo-adviesraad af, te weten van mevrouw Dahmen en de heren Van Gorp en Karreman. 

Zij kunnen nog één periode worden herbenoemd. 

In 2014 telde de Wmo-adviesraad vijf leden en een onafhankelijk voorzitter. Gelet op de 

veranderingen in de Wmo was het voor de adviesraad moeilijk in te schatten welke rol en 

functie straks is weggelegd voor de leden. Het werven van nieuwe leden heeft daarom 

minder prioriteit gekregen. De contacten met belangstellenden zijn wel warm gehouden.    

 

4. Uitgebrachte adviezen 

In 2014 heeft de Wmo-adviesraad vijf gevraagde adviezen uitgebracht in het kader van 

de nieuwe wet- en regelgeving van de Wmo per 2015 en de daaruit voortvloeiende 

decentralisaties in het sociale domein.  

 

Vanuit Holland Rijnland, het bestuurlijk samenwerkingsverband van de 14 gemeenten uit 

deze regio, wordt het beleid gemaakt op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, 

participatie en jeugdzorg. De Wmo-raden van deze gemeenten kunnen geen advies 

uitbrengen aan dit orgaan, wel aan de eigen Colleges van B&W. De volgende adviezen 

zijn in 2014 uitgebracht: 

 

1) Gevraagd advies over  de notitie Invoering Wmo 2015 (versie 10 juni 2014), 

uitgebracht op 19 juni 2014. 

2) Gevraagd advies over de aanbesteding trapliften, uitgebracht op 24 juli 2014.  

3) Gevraagd advies over de Verordening Jeugdhulp 2015, uitgebracht op 29 juli 2014.  

4) Gevraagd advies over de Verordening Wmo 2015, uitgebracht op 31 augustus 2014. 

5) Gevraagd advies over de nadere Beleidsregels Wmo 2015, uitgebracht op 5 

december 2014. 

De adviezen zijn te lezen op de website: www.wmoadviesraadleiderdorp.nl.   

 

 

http://www.wmoadviesraadleiderdorp.nl/
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5. Activiteiten van de Wmo-adviesraad Leiderdorp  

Overleg met de wethouder(s) 

Gelet op de ontwikkelingen omtrent de 3D’s, is in 2013 afgesproken om in 2014 minimaal 

twee overleggen met de wethouder te voeren, naast de gebruikelijke ambtelijke 

overleggen tussen de vaste contactambtenaar Wmo mevrouw Van Bruggen en de Wmo-

adviesraad. De taken omtrent de decentralisaties zijn nu binnen de gemeente Leiderdorp 

verdeeld onder de wethouders Wassenaar (coördinatie decentralisaties), Van der Eng 

(Wmo) en Gardeniers (Jeugdzorg).  

De Wmo-adviesraad heeft op 28 augustus 2014 met de heren Van der Eng en 

Gardeniers overleg gehad. De heer Van der Eng heeft zijn nieuwe functie toegelicht, 

evenals zijn visie op de toekomstige rol en functie van de Wmo-adviesraad. Verder zijn de 

uitgebrachte adviezen, de laatste stand van zaken en planning van de adviesaanvragen 

doorgenomen inzake de Verordeningen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015.  

De Wmo-adviesraad is van mening dat hij voldoende door de wethouders is geïnformeerd 

over de gang van zaken.  

Ambtelijk overleg 

De voorzitter en (meestal) twee leden van Wmo-adviesraad hebben geregeld overlegd 

met mevrouw Van Bruggen om de stand van zaken en actualiteiten op het gebied van de 

Wmo te bespreken, evenals de voortgang van de planning 2014 van het College van 

B&W. De Wmo-adviesraad is lovend over de samenwerking met en heldere 

informatieverstrekking door mevrouw Van Bruggen. Verder is met diverse 

beleidsmedewerkers van de cluster Maatschappij contact onderhouden over 

conceptbeleidsstukken.  
 

Voorzittersoverleg Leidse Regio en Katwijk 

De voorzitters van de Wmo-raden Leidse regio (Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) kwamen in 2014 vier maal bijeen 

om de actuele Wmo-zaken te bespreken. Er zijn in dit jaar geen adviezen gezamenlijk 

uitgebracht, wel inhoudelijk besproken. Ook in 2014 heeft de heer Karres, naast het 

voorzitterschap van de Wmo-adviesraad Leiderdorp, het voorzitterschap van het 

Voorzittersoverleg voor zijn rekening genomen. 
 

Eenmaal is door mevrouw Inge van Dommelen, adviseur van het programma Aandacht 

voor Iedereen (AVI), op verzoek van de voorzitters voorlichting gegeven over de 

onderwerpen: regionalisering, innovatie burgerparticipatie en cliëntenparticipatie Wmo 

2015 in relatie tot de Wmo-raden en over wijkgericht werken, sociale wijkteams, preventie 

en wat de Wmo-raden daarmee kunnen. In 2015 zal een vervolgbijeenkomst worden 

georganiseerd over de regionale samenwerking van de Wmo-raden. Verder is in 2014 

Holland Rijnland verzocht om een informatiebijeenkomst over de decentralisaties te 

organiseren voor de regionale Wmo-raden. Een reactie van Holland Rijnland is ondanks 

een herhaald verzoek uitgebleven.  

 

 Werkconferentie ‘Wmo en preventief beleid’  

 Op 1 april 2014 heeft de Wmo- adviesraad in samenwerking met Pluspunt en het Sociaal 

Cultureel werk (SCw) Leiderdorp een werkconferentie over het nut van preventief beleid 

georganiseerd in de Sterrentuin. Dit naar aanleiding van de advisering over de 
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Maatschappelijke Structuurvisie 2025 “Wij, Leiderdorp” en het Regionaal Beleidsplan 

Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop “Hart voor de jeugd”. 

Leiderdorpse organisaties uit het maatschappelijk middenveld waren uitgenodigd om mee 

te praten en te denken over welke bestaande activiteiten voor de Leiderdorpse burgers 

als preventief kunnen worden aangemerkt en welke nieuwe activiteiten kunnen worden 

opgezet om bij te dragen aan het welzijn van de Leiderdorpse inwoner (jong en oud) 

zonder een beroep te moeten doen op professionele hulp. De opkomst was hoog en de 

bijeenkomst zeer geslaagd. Tal van ideeën en initiatieven zijn ontstaan. De Wmo-

adviesraad heeft de input verwerkt en de gemeente geadviseerd om de organisaties, die 

een bijdrage leveren aan preventie en welzijn te faciliteren en te ondersteunen. De Wmo-

adviesraad is voornemens om in 2015 opnieuw een werkconferentie te organiseren met 

een actueel thema. 

 

Overlegtafels “Bestuurlijk contracteren”  

 Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen 

met een beperking. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

geven deze nieuwe taak samen met welzijns-, zorg- en cliëntenorganisaties vorm via 

bestuurlijk contracteren. Servicepunt71 begeleidt het traject. 
 

De heer Hartman heeft namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp deelgenomen aan de 

tweewekelijkse overlegtafels omtrent bestuurlijk contracteren. Tijdens de eerste 

bijeenkomst in juni 2014 zijn genodigden geinformeerd over het proces van bestuurlijk 

contracteren en de criteria voor deelname aan de overlegtafels. Er was gelegenheid tot 

het stellen van vragen. In de daaropvolgende overlegtafels zijn de onderwerpen 

huishoudelijke hulp, de voormalige AWBZ-taken en bepaalde onderdelen van 

gesubsidieerde welzijnsactiviteiten in het verlengde hiervan behandeld. Het afgelopen 

halfjaar hebben de afgevaardigden van de Wmo-raden uit de Leidse regio nauw met 

elkaar samengewerkt om te komen tot goede adviezen ten behoeve van de 

ontwikkelovereenkomsten Hulp bij het Huishouden, Begeleiding en Beschermd wonen. 
 

Meer informatie over bestuurlijk contracteren leest u op: 

http://www.servicepunt71.nl/inkoop-en-aanbesteden/bestuurlijk-contracteren-wmo-

2015/archief/2014/ 
 

Contacten met maatschappelijke organisaties 

 Stichting Pluspunt  

 Platform Mantelzorg 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiderdorp  

 Ouderenbonden 

 GGZ/ZON 

 Kwadraad maatschappelijk werk Leiderdorp 

 Jasserie ochtenden 

 Movisie 

 Tympaan Instituut 

 Zorgbelang 

 JSO, expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling 

 Landelijk programma Aandacht voor Iedereen (AVI) 
 

http://www.servicepunt71.nl/inkoop-en-aanbesteden/bestuurlijk-contracteren-wmo-2015/archief/2014/
http://www.servicepunt71.nl/inkoop-en-aanbesteden/bestuurlijk-contracteren-wmo-2015/archief/2014/
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De Wmo-adviesraad behartigt geen individuele belangen of de belangen van genoemde 

organisaties, maar onderhoudt alleen contacten om ideeën en ervaringen te vernemen. 

 

Deskundigheidsbevordering 

De leden van de Wmo-adviesraad hebben deelgenomen aan diverse symposia, 

workshops en bijeenkomsten over actuele Wmo-thema’s, georganiseerd door de 

maatschappelijke organisaties. De heer Karres participeert in het kernnetwerk Sociale 

Samenhang en Leefbaarheid van het Tympaan Instituut.  

In 2014 zijn vergaderingen van de commissie Bestuur en Maatschappij van de gemeente 

over actuele Wmo-dossiers bijgewoond en informatiebijeenkomsten die door de 

gemeente(n) zijn georganiseerd in het kader van de 3D’s en tussentijdse adviezen. 

Overige activiteiten 

De Wmo-adviesraad heeft overleg gehad met het bestuur van Stichting Pluspunt. 

Besproken zijn de ontwikkelingen in het sociaal domein. De heer van Gorp heeft zitting in 

de Klankbordgroep van Pluspunt. 

De heer Van Gorp heeft namens de Wmo-adviesraad ook zitting genomen in de jury voor 

de Vrijwilligersprijs 2014. Aan de winnaars van de Leiderdorpse vrijwilligersprijs werd 

tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 een cheque uitgereikt door de 

burgemeester. 
 

6. Communicatie van de Wmo-adviesraad  

De Wmo-adviesraad hecht veel waarde aan een goede, wederzijdse communicatie met 

de burgers en doelgroepen.  

 Op de website www.wmoadviesraadleiderdorp.nl worden de vergaderingen van de 

Wmo-adviesraad aangekondigd, de verslagen en adviezen gepubliceerd en 

actualiteiten gemeld. In 2014 bezochten gemiddeld 26 personen per maand de 

website. Er zijn twee aanmeldingen ontvangen van burgers om als toehoorder bij een 

vergadering aanwezig te zijn. Van diverse (welzijns)organisaties zijn verzoeken 

ontvangen om kennis te mogen maken met de Wmo-adviesraad Leiderdorp. Het 

verzoek van VPTZ, een organisatie die palliatieve terminale zorg verleent, is 

gehonoreerd. Mevrouw Kemerink, team-coördinator bij de stichting VPTZ Leiden e.o., 

heeft in de vergadering van 27 maart 2014 een presentatie gehouden. 

 Er zijn dit jaar geen persberichten opgesteld.  

 

7. Faciliteiten van de Wmo-adviesraad en financiën 

Naast een aantal faciliteiten stelt het College van B&W jaarlijks middelen ter beschikking 

aan de Wmo-adviesraad voor de volgende activiteiten:  

 gemaakte onkosten van de leden; 

 vergoeding voor deskundigheidsbevordering; 

 aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften; 

 faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting; 

 secretariële ondersteuning. 

 

Daarnaast wordt aan de leden van de Wmo-adviesraad een vacatievergoeding verstrekt 

voor maximaal zes vergaderingen per jaar. 
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Het beschikbare budget van € 10.000,00 is in 2014 besteed aan de vacatiegelden, 

deskundigheidsbevordering, websiteonderhoud, secretariële ondersteuning ten behoeve 

van de Wmo-adviesraad Leiderdorp en één keer per jaar voor secretariële ondersteuning 

van het Voorzittersoverleg Leidse regio. 

 

8. Terugblik en evaluatie 

Positieve punten 

 De adviezen van de Wmo-adviesraad hebben invloed op het beleid van de gemeente. 

Kritische opmerkingen worden door de gemeente overgenomen in de beleidsplannen. 

 De Wmo-adviesraad is zeer tevreden over de samenwerking met de vaste 

contactambtenaar Wmo, mevrouw Van Bruggen, en de ambtenaren van de Cluster 

Maatschappij van de gemeente.  

 De website van de Wmo-adviesraad is een belangrijk platform. Burgers en 

instellingen raken meer bekend met de Wmo-adviesraad en het werk dat hij doet. Via 

de website worden vragen gesteld en reacties ontvangen. Met betreffende personen 

is contact gelegd en/of zijn vragen beantwoord. Tevens zijn aanmeldingen ontvangen 

voor het bijwonen van een reguliere vergadering van de Wmo-adviesraad.  
 

Aandachts- en verbeterpunten 

 De Wmo-adviesraad verwacht een tijdige ontvangst van de werkplanning van het 

College van B&W en de adviesaanvragen, zodat hij zonder onnodige tijdsdruk zijn 

adviezen kan voorbereiden en indienen. Het bleek voor de gemeente niet mogelijk om 

dit jaar een planning op te stellen, daar vanuit de overheid nog veel onduidelijk 

bestond over de overheveling van (nieuwe) taken naar de gemeenten en beschikbare 

financiën. Hierdoor zijn met name in het laatste kwartaal van 2014 adviezen onder 

grote tijdsdruk uitgebracht. De Wmo-adviesraad verwacht - nu er inhoudelijk meer 

duidelijkheid komt over de inhoud van de 3D’s - dat de gemeente de komende jaren 

in staat zal zijn om bij aanvang van een nieuw kalenderjaar een werkplanning van het 

College van B&W voor te leggen aan de Wmo-adviesraad.  

 Ten behoeve van adequate advisering wil de Wmo-adviesraad zijn kennis uitbreiden 

op de diverse beleidsterreinen van de 3D’s. Dat zal hij in 2015 concreet oppakken. 

 Ook in 2015 zal het verbeteren van de contacten met de doelgroepen van de Wmo 

een punt van aandacht blijven. 

 In 2014 is er door de gemeente geen Wmo-krant uitgebracht. De raad betreurt dat. 

 Gelet op de openstaande vacatures in de Wmo-adviesraad en de ontwikkelingen van 

de 3D’s, hoopt de Wmo-adviesraad in 2015 meer helderheid te krijgen over zijn rol 

ten aanzien van de gemeente. De invulling van de vacatures en de 

competentieprofielen van de (nieuwe) leden zal extra aandacht krijgen. 

 

Evaluatie  

De Wmo-adviesraad heeft ook in 2014 grote inspanningen verricht om adviezen te 

schrijven en de informatie tot zich te nemen. Het vergt voor de leden veel inzet om alle 

ontwikkelingen te kunnen volgen en informatie te doorgronden. De Wmo-adviesraad is 

erin geslaagd zijn taken te volbrengen. 
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De samenwerking met de Wmo-raden uit de Leidse regio wordt als positief ervaren. Het 

uitwisselen van kennis en het elkaar toesturen van informatie is zeer nuttig gebleken. 

De Wmo-adviesraad is tevreden over de samenwerking met de gemeente en vindt dat hij 

voldoende wordt geïnformeerd en betrokken bij voorgenomen beleidstukken. Overleg met 

de wethouders en de ambtelijke overleggen met de contactambtenaar Wmo verliepen 

steeds in goede sfeer.  

9. Samenstelling van de Wmo-adviesraad 

In 2014 was de Wmo-adviesraad als volgt samengesteld: 
 

 De heer J.J.C. Karres (onafhankelijk voorzitter) 

 Mevrouw K. Balak 

 Mevrouw L. Dahmen 

 De heer J.S.W. van Gorp 

 De heer C.A. Hartman 

 De heer J.S. Karreman 
 

Secretariële ondersteuning is geleverd door mevrouw N.D.M. van der Linden van het bureau 

2 eXtra Hands. 

 

Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp 

 

 

 

 

J.J.C. Karres, voorzitter 

 

Leiderdorp, juni 2015 

 


