
 

10 aandachtspunten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen inzake de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo)  

 
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard willen de Leiderdorpse politieke 

partijen dat die dag zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen. Een onderwerp dat veel kiezers 

aan het hart gaat is de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wet die 

ervoor moet zorgen dat de burger zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en dat jongeren die 

tussen wal en schip dreigen te raken, worden geholpen.  

In Leiderdorp wordt de Wmo goed uitgevoerd. Maar het kan wellicht altijd beter. 

We hebben een lijst van 10 voorstellen opgesteld die volgens ons een plekje in ieder 

verkiezingsprogramma verdienen: 

1. Zorg ervoor dat de uitvoering van de Wmo minder versnipperd is. Probeer meer regie op de 

samenhang te voeren, bijvoorbeeld doordat gegevens één keer ingevuld hoeven te worden en 

meermalen gebruikt kunnen worden. 

2. Geef goede voorlichting die ook voor laaggeletterden toegankelijk is. Schrijf op B1-niveau 

(eenvoudig Nederlands) en in voorkomende gevallen op A2-niveau (inburgeringsniveau). Test je 

voorlichtingsmateriaal zoveel mogelijk vooraf. 

3. Laat mensen die van de mogelijkheden die de Wmo biedt, gebruik maken langer zelfstandig 

wonen door een integrale aanpak van wonen, zorg, welzijn en openbare ruimte.  

4. Luister naar de doelgroep, maar probeer vooral je te verplaatsen in de leefwereld van degenen 

die hulp nodig hebben. 

5. Ga niet uit van regels maar van principes. Ofwel: wees flexibel van geest en dadendrang. 

6. Help mantelzorgers en vrijwilligers te overleven. De dag van de mantelzorg is bijvoorbeeld een 

mooi gebaar van waardering, maar zorg er ook  voor dat degenen die zich inzetten voor een 

ander niet vastlopen in het web van het gemeentelijk apparaat en de maatschappelijke 

organisaties. Vertrouw meer, controleer minder. 

7. Ontwikkel beleid niet van achter de tekentafel maar vanachter de keukentafel. Ofwel betrek 

degenen die hulp nodig hebben bij de beleidsontwikkeling, liefst ook bij de beleidsimplementatie 

en -evaluatie 

8. Inventariseer de grootste problemen die gehandicapten in Leiderdorp ervaren en vertel hoe en 

wanneer je de belangrijkste hinderpalen gaat oplossen. 

9. Geef meer invulling aan de wettelijke verplichting aan onafhankelijke cliëntondersteuning  



10. Zorg dat klachten die mensen indienen bij bijvoorbeeld de regiotaxi en de aanbieders van 

zorgmiddelen bekend zijn bij de gemeentelijke organisatie en voer het gesprek met de 

ketenpartners. 

De goede lezer zou één conclusie kunnen trekken uit de aanbevelingen die de Wmo-adviesraad aan 

de politiek doet: zet in al je handelen de burger centraal en geef hem of haar het gevoel dat deze de 

regie houdt.  Politiek is de kunst van het mogelijke, maar ook van de verbinding en het geloof in een 

betere samenleving. 


