1. Inleiding
Op 1-1-2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Het
doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de
samenleving kan deelnemen. Daarnaast maakt cliëntenparticipatie een belangrijk deel uit van
de Wmo.
De uitvoering van de Wmo is in handen van de gemeente. In de wet is expliciet vastgelegd
dat het College van Burgemeester en Wethouders (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 om een
Adviesraad WMO Leiden in te stellen. Deze raad functioneert formeel sinds september
2007.
In dit eerste jaarverslag van de Adviesraad WMO Leiden vindt u een beschrijving van de
verrichtte activiteiten in 2007 van de voorganger van de Adviesraad namelijk de Adviesraad
Gehandicaptenbeleid. Alsmede een beschrijving van de rol, werkwijze en activiteiten van de
Adviesraad WMO in 2007.
2. Installatie en taken Adviesraad
De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om met de invoering van de Wmo de wijze van
advisering te formaliseren. Deze formalisering heeft plaatsgevonden door de Adviesraad
WMO Leiden in het leven te roepen.
De instelling van de Adviesraad is in de gemeente Leiden vastgelegd in een Verordening.
Deze Verordening bepaalt waarover de Adviesraad mag adviseren. De Adviesraad heeft
volgens de Verordening een brede taak.
Brede adviesfunctie
Volgens het Reglement Adviesraad WMO Leiden adviseert de Adviesraad het College van
B&W - gevraagd en ongevraagd - over alles wat samenhangt met de uitvoering van de
Wmo. Daarnaast heeft de raad tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over de manier
waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden bevordert tot gelijkwaardige
maatschappelijke deelname van mensen. En in het bijzonder personen met lichamelijke en/of
verstandelijke functiebeperkingen, mensen met een chronische ziekte, mensen met
psychische of sociaal-psychologische aandoeningen en mantelzorgers.
Naast de formele kaders van de Wmo en het Reglement Adviesraad WMO Leiden zijn ook
de verhouding met het College van B&W en de ambtenaren bepalend voor de ruimte die de
Adviesraad krijgt. In 2007 was de verhouding van de Adviesraad met het College van B & W
en de ambtenaren goed. Wel was het krappe tijdsbestek om adviezen uit te kunnen brengen
regelmatig een knelpunt. Voor het adequaat kunnen uitoefenen van onze adviesfunctie is een
tijdige, heldere en ruime planning van de kant van het College van B&W noodzakelijk.
Samenstelling Adviesraad
De Adviesraad bestaat uit tien leden en een voorzitter. De leden worden benoemd door het
College van B&W. Leden worden voorgedragen door organisaties. De Adviesraad kan zelf
een kandidaat voor het voorzitterschap voordragen.

Jaarverslag Adviesraad WMO Leiden 2007

Pagina 1 van 6

De gemeente Leiden heeft gekozen voor voordrachten uit de kring van de volgende
organisaties:
 Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden Leiden e.o.
 Reuma Patiënten Vereniging Leiden e.o.
 Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’
 Vereniging Ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige belemmering
 Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Leiden
 PCOB Belangenbehartiging 50-plus, afdeling Leiden
 ANBO Bond voor 50-plussers, afdeling Leiden
 Organisatie op gebied van GGZ en/of OGGZ
 Leidse Vereniging van Mantelzorgers
Installatie Adviesraad
De overgang van Adviesraad Gehandicaptenbeleid naar Adviesraad WMO heeft veel
overlegtijd gekost. Vooral is regelmatig gebrainstormd over de samenstelling van de nieuwe,
brede Adviesraad. Uiteindelijk is de Adviesraad WMO Leiden op 7 september 2007 officieel
geïnstalleerd door de wethouder Onderwijs, Zorg en Welzijn, mevrouw G. Van den Berg.
Op dat moment waren nog niet alle vacatures vervuld. Maar zowel de gemeente als de
Adviesraad achtten het niettemin van belang om de Adviesraad zijn werkzaamheden te laten
starten.
In 2007 bestonden er drie vacatures, namelijk een vacature voor de Vereniging ‘De Sleutels’,
een vacature voor een vertegenwoordiger voor de OGGZ en één voor de GGZ. De
Vereniging ‘De Sleutels’ had een kandidaat voorgedragen. Deze kandidaat, de heer Samson,
is echter helaas voordat de officiële installatie van de Adviesraad plaatsvond overleden.
Met de installatie van de Adviesraad zijn twee bestaande raden, de Adviesraad
Ouderenbeleid Leiden en de Adviesraad Gehandicaptenbeleid, opgeheven. De gemeente
heeft erin toegestemd om de financiën van de Adviesraad Gehandicaptenbeleid over te
hevelen naar de Adviesraad WMO.
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3. Werkwijze en activiteiten Adviesraad WMO
De Adviesraad WMO komt eenmaal per maand plenair bij elkaar. Daarnaast worden in
werkgroepen pre-adviezen voorbereid of thema’s uitvoeriger besproken.
Vergaderingen
De Adviesraad komt elke derde dinsdag van de maand bij elkaar. In 2007 vergaderde de
Adviesraad Gehandicaptenbeleid driemaal plenair, en de Adviesraad WMO vijfmaal.
De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren:
- Concept-beleidsplan Wmo ‘Participatie Centraal’
- Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
- Nota ‘De Leidse jeugdfactor; participatie en perspectief’
- Concept Nota Regionaal Kompas
- Gebruikersgroep Servicepunt Zorg
- Evaluatie van functioneren Adviesraad
Werkgroepen
Voor sommige onderwerpen was het nodig om in een kleinere samenstelling van gedachten
te wisselen en een advies voor te bereiden. Diverse malen kwamen de leden in 2007 in een
werkgroep bijeen ter voorbereiding van een advies. Zo werd gesproken over
‘belemmeringen en de Wmo’, het ‘concept-beleidsplan Wmo’, ‘vervoer en verkeer’ en
‘klankbordgroep één loket’.
Overleg met de wethouder
Vóór de formele installatie van de Adviesraad WMO heeft de Adviesraad
Gehandicaptenbeleid driemaal overleg gehad met wethouder G. Van den Berg. Daarbij stond
de nieuw op te richten Adviesraad WMO en de werkwijze en samenstelling ervan centraal.
Het Reglement Adviesraad WMO bepaalt dat er tenminste tweemaal per jaar overleg
plaatsvindt met de wethouder over het uit de Wmo voortvloeiende beleid. In 2007 heeft de
Adviesraad in oktober overlegd met wethouder G. Van den Berg, naast de formele installatie
van de Adviesraad op 7 september 2007 door de wethouder.
Ambtelijk overleg
Al in 2006 is de Adviesraad Gehandicaptenbeleid gestart met een ambtelijk overleg met de
gemeente Leiden, onder andere met de heer M. Blondeau. Doel van dit overleg is om
informatie uit te wisselen, inzicht te krijgen in de planning van het College van B&W en de
stand van zaken rond diverse Wmo- en aanpalende thema’s te vernemen. Dit overleg vond
eenmaal per maand plaats.
Inspreken bij raadscommissies
De Adviesraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Om de adviezen kracht
bij te zetten, dan wel nader toe te lichten aan leden van de raadscommissies maakt de
Adviesraad gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. In 2007 heeft de Adviesraad
diverse malen ingesproken, met name bij de Commissie Onderwijs & Samenleving. Er is
onder meer door de Adviesraad ingesproken over de Algemene Plaatselijke Verordening.
Deskundigheidsbevordering
De Adviesraad WMO vindt het van belang om zich te scholen. De scholing is zowel gericht
op het verdiepen van de inhoudelijke kennis als op het verhogen van de eigen
professionaliteit. In 2007 heeft de Adviesraad de volgende bijscholing gehad:
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‘Doelstelling van de Adviesraad WMO Leiden, drijfveren van de leden’ verzorgd door
Bureau Floor, advies, coaching en training, d.d. 10-09-07;
‘Het compensatiebeginsel’ verzorgd door de WMO-Adviesgroep, d.d. 4-12-07.

Overige activiteiten
De Adviesraad heeft input geleverd voor het enquêteformulier dat onderzoeksinstituut
Verweij Jonker heeft ontwikkeld voor het evalueren van het functioneren van Wmo-raden.
In april 2007 heeft de Adviesraad overleg gehad met het Servicepunt Zorg over
werkwijze van het Servicepunt. Dit Servicepunt biedt informatie en advies over zorg
welzijn aan cliënten. Maar zeker zo belangrijk is dat het Servicepunt voor cliënten
toegangspoort vormt tot het verkrijgen van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen
andere voorzieningen.

de
en
de
en

In december heeft de Adviesraad overleg gevoerd met de heer P. van den Broek van de
WMO Adviesgroep. Deze voerde in opdracht van de gemeente Leiden onderzoek uit naar
de invoering van de Wmo in Leiden. De Adviesraad heeft aangegeven wat de ervaringen
vanuit cliëntenperspectief waren ten aanzien van de invoering van de Wmo in Leiden. De
onderzoeker heeft de bevindingen uit het gesprek betrokken bij het opstellen van het
evaluatierapport.

4. Uitgebrachte Adviezen
De Adviesraad WMO Leiden kent een brede taakomschrijving. Niet alleen gevraagd maar
ook op eigen initiatief kan de Adviesraad adviezen uitbrengen aan het College van B&W.
Onderstaand geven we aan over welke onderwerpen in 2007 advies is uitgebracht.
Gevraagde adviezen
- Advies over het Reglement Adviesraad WMO Leiden d.d. 9-7-07
- Brief huisvesting jonggehandicapten d.d. 7-11-07
De Adviesraad heeft gevraagd om handhaving van de bepaling waarin senioren- woningen
ook beschikbaar kunnen worden gesteld aan mensen met een handicap jonger dan 65
jaar.
- Pre-advies over de concept-nota Lokaal Gezondheidsbeleid d.d. 31-10-07
- Advies/reactie op concept- Beleidsplan ‘Participatie centraal’ 2008-2012, d.d. 11-12-07
De Adviesraad heeft een uitgebreide reactie gegeven op het concept Wmo-beleidsplan
gemeente Leiden.
- Aanvraagformulier Wmo d.d. 27-12-07
De adviesraad heeft een uitgebreide reactie gegeven om de toegankelijkheid en
leesbaarheid van het aanvraagformulier voor een Wmo voorziening te verbeteren.
- Advies over Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007, d.d. januari 2007
Ongevraagde adviezen
- Reactie op Woonvisie gemeente Leiden 2005-2015 d.d. 24-5-07
De Adviesraad heeft aangegeven zich zorgen te maken over het aantal gerealiseerde
levensloopbestendige woningen.
- Werkwijze en samenstelling Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften d.d. 15-05-07
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De Adviesraad heeft gepleit voor de toevoeging van een ervaringsdeskundige als lid van
de Commissie.
Reactie op Nota ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ d.d. 14-06-07
De Adviesraad heeft gevraagd of er voldoende is gekeken naar het gebruik van een
aantal voorzieningen in de Nota Ruimte voor nieuw beleid.
Mantelzorgondersteuning d.d. 18-10-07
De Adviesraad heeft gevraagd de plannen voor de inrichting van de ondersteuning van
de mantelzorg en de vrijwilligerszorg aan de Adviesraad WMO Leiden voor te leggen.
Instelling gebruikerspanel Servicepunt Zorg d.d. 8-11-07
De Adviesraad heeft aandacht gevraagd voor het ontbreken van een klankbordgroep dat
het Servicepunt Zorg kan testen vanuit het perspectief van de gebruiker.
Advies concept- Jeugdnota d.d. 3-12-07
De Adviesraad heeft een aantal zaken gemist in de nota, zoals de relatie met andere
beleidsterreinen, (de integratie van) kinderen en jongeren met een functiebeperking, en
onderbelichting van de rol van ouders.
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5. Samenstelling Adviesraad WMO Leiden
In 2007 bestond de Adviesraad WMO uit de volgende leden en voorzitter:
Mevrouw S. Lambermont
De heer P.W. van Houten
De heer W.J.M. Bunnik
De heer J.A. Meerpoel
De heer A.A.P.M. van Loon
De heer M.F.E. Heestermans
De heer P.C. Spaargaren
De heer H. Schuurman
Mevrouw E.H.M. Vorst
Vacature
Vacature
Bureau
Mevrouw G.J.J.M. Brügemann
Mevrouw A. A.M. van Lierop

voorzitter
lid, namens de PCOB, afdeling Leiden
lid, namens de Leidse vereniging van
mantelzorgers
lid namens NVBS, afdeling Leiden
lid, namens KansPlus
lid,namens KBO, afdeling Leiden
lid, Familieraad Rivierduinen/ZON
lid, ANBO, afdeling Leiden
lid, Reumapatiëntenvereniging
vertegenwoordiger Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels
vertegenwoordiger vanuit de GGZ en/of
OGGZ
beleidsmedewerker
administratief ondersteuner

De Adviesraad WMO Leiden had in 2007 de beschikking over een beleids-medewerker voor
20 uur per week en een administratief ondersteuner voor 6 uur per week.
De Adviesraad WMO Leiden is gehuisvest in het Business Center Rhijnenburgh, Van der
Valk Boumanweg 178d te Leiderdorp.

Adviesraad WMO Leiden
April 2008
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