Werkplan 2013 Adviesraad WMO Leiden
1.
Inleiding
De Wet maatschappelijke ondersteuning is een participatiewet. Het doel van de wet is de
zelfredzaamheid van burgers te herstellen en versterken waardoor maatschappelijke
participatie kan worden gerealiseerd. Daarbij gaat de Wmo uit van de eigen
verantwoordelijkheid en kracht van de burger bij het oplossen van beperkingen in de
participatie. De Wmo is een vangnet voor situaties waarin het individu of de zogenaamde
Civil Society geen oplossing hebben.
In de Wmo is expliciet vastgelegd dat het College van B&W burgers betrekt bij het opstellen
en voorbereiden van gemeentelijk beleid op het gebied van de maatschappelijke
ondersteuning. Om dit te realiseren heeft de gemeente Leiden ervoor gekozen een
Adviesraad in te stellen. De hoofdtaak van de Adviesraad WMO Leiden is dan ook het
gevraagd en ongevraagd adviseren over het Wmo beleid en uitvoering ervan. Daarnaast over
aanpalende beleidsterreinen met als kern de volwaardige participatie van alle burgers bij de
samenleving en daarbij speciale aandacht voor kwetsbare burgers, zoals geformuleerd in de 9
prestatievelden. De Adviesraad heeft zich ten doel gesteld dat zijn adviezen praktisch
uitvoerbaar en afgewogen zijn. Hiervoor worden signalen vanuit de samenleving en zijn
achterban vertaald in zijn adviezen. Om zijn doel ook voor 2013 te kunnen bereiken, voert
de Adviesraad een aantal algemene werkzaamheden uit (zie punt 2). Naast de uitvoering van
deze algemene werkzaamheden heeft de Adviesraad voor 2013 een aantal speerpunten
geformuleerd waaraan speciale aandacht zal worden besteed (zie punt 3). In zijn werkplan
houdt de Adviesraad ook ruimte voor veranderingen in (landelijk en lokaal) beleid die hun
weerslag hebben op de Wmo.
2.
2.1.

Algemene werkzaamheden
Adviseren
Kerntaak van de Adviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College
van B&W. Dit kan de Adviesraad doen wanneer tenminste onderstaande zaken plaats
kunnen vinden:
• In principe maandelijks plenair bij elkaar te komen om gevraagde
adviesaanvragen, conceptadviezen, preadviezen en beleidsontwikkelingen te
bespreken. Het voorbereiden van een ongevraagd advies is een bewuste
keuze en heeft vaak betrekking op de geformuleerde speerpunten (zie punt 3).
• Eén maal per maand overleg te hebben met de contactambtenaar van de
gemeente Leiden. Zo wordt de Adviesraad goed op de hoogte gehouden over
ontwikkelingen in het gemeentelijke Wmo-beleid en aanpalende thema’s,
planning van adviesaanvragen en dergelijke. Desgewenst kan contact worden
gelegd met andere ambtenaren die ook Wmo-zaken en gerelateerde thema’s
in hun pakket hebben.
• De Adviesraad kan een interne werkgroep instellen onder voorzitterschap
van een lid van de Adviesraad om adviezen voor te bereiden.
• Minimaal twee maal per jaar een overleg met de wethouder over zaken die
van de Adviesraad en de gemeente Leiden aandacht behoeven.
• Afstemming, overleg en samenwerking met Wmo-raden in de Leidse regio en
Katwijk inzake regionaal spelende Wmo-onderwerpen.
• Het kunnen raadplegen van een adviseur.
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2.2.

Monitoren van belangrijke Wmo-thema’s
De Adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van de
Wmo vormen worden gemonitord. De vraag daarbij is of de uitvoering van het beleid
in praktijk het beoogde en gewenste effect teweeg brengt. De Adviesraad heeft
hierbij speciale aandacht voor de positie van kwetsbare groepen in de samenleving.
Thema’s die de kern van de Wmo vormen zijn:
• Maatschappelijke participatie
• Vormgeving en uitvoering van de compensatieplicht
• Vormgeven van de Civil Society
• Eigen kracht van de burger
Daarnaast monitort de Adviesraad:
• Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en
informatievoorzieningen
• Gevolgen van de uitvoering Europese aanbestedingen Regiotaxi, hulpmiddelen,
woningaanpassingen, trapliften e.d.
• Wmo-beleid van de gemeente Leiden

2.3.

Communiceren met derden
De Adviesraad vindt het belangrijk dat zowel leden uit de achterban, burgers als
gemeenteraadsleden kennis kunnen nemen van de adviezen en activiteiten van de
Adviesraad. Dit doet de Adviesraad door:
• Het beheren van een eigen website. Op deze website worden adviezen, de
reactie hierop van de gemeente Leiden en de verkorte verslagen van de
maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad geplaatst. Tevens is er een
overzicht van handige links naar belangenorganisaties die actief zijn op Wmogebied.
• Het sturen van de verkorte verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad
per e-mail naar de achterban ter verspreiding.
• Het meerdere keren per jaar organiseren van bijeenkomsten met de
achterban. De agenda hiervoor wordt in overleg met de achterban opgesteld.
• Gemeenteraadsleden in de Commissie Onderwijs en Samenleving, de
commissiegriffier en voorzitters van de Wmo-raden in de Leidse regio en
Katwijk attenderen op uitgebrachte adviezen.
• Het desgewenst toelichten van of inspreken bij de gemeenteraad en
raadscommissie over de Wmo en aanpalende onderwerpen.

2.4.

Bevorderen van eigen deskundigheid
Een permanente taak van de Adviesraad is zijn eigen kwaliteit en functioneren te
bewaken en te verbeteren. Dit doet de Adviesraad door:
• Het afleggen van werkbezoeken en deelnemen aan bijeenkomsten, symposia
en conferenties om zich te informeren over Wmo-vraagstukken.
• Het volgen van bijscholingen over actuele Wmo-thema’s.
• Het bijhouden van vakliteratuur en publicaties.
• Het aangaan van contacten met andere organisaties dan de eigen achterban,
om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en signalen in
de samenleving.
• Het nagaan van ervaringen bij andere Wmo-raden over thema’s die op de
agenda van de Adviesraad staan.
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•

De gewenste deskundigheidsbevordering voor de leden van de Adviesraad en
zijn personeel te organiseren.

3.
3.1

Speerpunten voor 2013
Competenties Adviesraadsleden voor een Wmo-raad nieuwe Stijl
Voor een toekomstbestendige Adviesraad dient de raad (in overleg met het College
van B&W) na te gaan welke competenties binnen zijn geleding vereist en gewenst zijn.

3.2

Decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo, decentralisatie
Jeugdzorg naar de gemeente en decentralisatie van de Wet werken naar
vermogen.
Vanuit cliëntperspectief worden deze decentralisaties op procesmatig en inhoudelijk
vlak proactief gevolgd, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau, waarbij ook
aandacht besteed zal worden aan het wijkgericht werken.

Adviesraad WMO Leiden
17 april 2012
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