1. Inleiding
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden.
Het doel van de Wmo is dat elke burger volwaardig aan de samenleving kan participeren,
met daarbij speciale aandacht voor mensen met een beperking
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 een
Adviesraad in te stellen. De raad functioneert formeel sinds 7 september 2007.
De Adviesraad functioneert inmiddels ruim vierenhalf jaar. In dit vijfde jaarverslag vindt u een
beschrijving van de rol en de taken van de Adviesraad. Tevens treft u aan een beschrijving
van de werkwijze en activiteiten van de Adviesraad in 2011, een overzicht van de
uitgebrachte adviezen en tot slot de samenstelling van de Adviesraad.
Terugblikkend op de activiteiten uit 2011:
In 2011 bracht de Adviesraad 8 gevraagde adviezen en 1 ongevraagd advies uit.
Er is door de Adviesraad in 2011 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel
via het reguliere ambtelijk overleg als in het overleg met de wethouder en andere betrokken
beleidsambtenaren. Ook is contact onderhouden met de gemeenteraadsleden met Wmo in
hun portefeuille. Geïnvesteerd is in de eigen deskundigheid van de Adviesraad via scholing en
werkbezoeken. Contacten met derden zijn gecontinueerd, zoals contacten met de achterban
en met voorzitters van Wmo-raden in regio. Met deze Wmo-raden is samengewerkt bij de
(gezamenlijke) advisering rondom de aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2012.
In 2011 zijn er twee bijeenkomsten met de achterban geweest.
Een overzicht van alle activiteiten vindt u in de volgende hoofdstukken.
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2. Taken Adviesraad WMO Leiden
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 ‘Reglement Adviesraad WMO Leiden’ bepaalt waarover de Adviesraad
kan adviseren.
Brede adviesfunctie
Volgens de verordening ‘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 Adviesraad tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren
over de manier waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden tot
gelijkwaardige maatschappelijke deelname van mensen bevordert. De gemeente vraagt in dat
kader extra aandacht voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperkingen,
mensen met een chronische ziekte, mensen met psychische of psychosociale aandoeningen,
mantelzorgers en hulpbehoevende ouderen.
Naast de formele kaders van de Wmo en de verordening ‘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.
Samenstelling Adviesraad
De Adviesraad bestaat uit tien leden en een voorzitter. De voorzitter en 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. Op 15 november
2011 heeft het College van B&W het voorstel voor aanhangsel bij het reglement van de
Adviesraad goedgekeurd. Dit houdt in dat de artikelen met betrekking tot de samenstelling
en de bijzondere bepalingen betreffende de omvang en voordracht verruimd zijn en meer
toekomstbestendig zijn. Kernpunt uit dit aanhangsel is dat de organisaties personen kunnen
voordragen die de brede doelgroep vertegenwoordigen en niet alleen de belangen van de
afvaardigende organisatie behartigen. Bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de Reuma
Patiënten Vereniging behartigt de belangen van de brede groep chronisch zieken. Ook kan
de Adviesraad indien gewenst voor de advisering uitgebreid worden met een
vertegenwoordiging van een nieuwe, nog niet in het reglement staande doelgroep.
De gemeente Leiden heeft gekozen voor voordrachten uit de kring van de volgende
organisaties:
• Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden Leiden e.o. (NVBS)
• Reuma Patiënten Vereniging Leiden e.o.
• Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’
• KansPlus: Vereniging Ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige belemmering
• Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Leiden (KBO)
• Protestants Christelijke Ouderenbond - Belangenbehartiging 50-plus, afdeling Leiden
(PCOB)
• Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
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•
•

Organisaties op gebied van GGZ en/of OGGZ
Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM)

In 2011 liep de eerste zittingstermijn af van de heer De Kinderen. De heer de Kinderen
stelde zich herkiesbaar en is voor een tweede termijn voorgedragen en benoemd. De in
2010 ontstane vacatures voor leden op voordracht van de Reuma Patiënten Vereniging, de
PCOB, Familieraad Rivierduinen / Stichting ZON en de NVBS zijn in het eerste kwartaal van
2011 opgevuld. Gedurende heel 2011 had de Adviesraad een vacature voor een lid op
voordracht van de KBO.
Nadat de Adviesraad in november 2010 het principebesluit had genomen met adviseurs te
gaan werken voor (maatschappelijke) groepen die niet vertegenwoordigd zijn in de Raad en
vooralsnog voor de groep allochtonen, heeft de Adviesraad in januari 2011 een adviseur
allochtonen benoemd.
3. Werkwijze en activiteiten Adviesraad WMO Leiden
3.1 Algemeen
De Adviesraad WMO komt in principe eenmaal per maand plenair bij elkaar. Daarnaast
worden in werkgroepen conceptadviezen voorbereid of thema’s uitvoeriger besproken.
Vergaderingen
De Adviesraad heeft in 2011 tien keer een plenaire vergadering gehad.
De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren:
- Hulp bij het Huishouden 2012
- Handen en voeten geven aan het begrip Civil Society
- Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo
- Transitie Jeugd naar gemeenten
- Eigen kracht van de burger in de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie
- Minimabeleid
- Kwetsbare ouderen en de Wmo
- Benchmark Wmo en tevredenheid cliënten Wmo over 2010
- Koepel Wmo-raden
- Contacten met de achterban
Werkgroepen
Voor sommige onderwerpen was het nodig om in een kleinere samenstelling van gedachten
te wisselen en een (pre)advies voor te bereiden. Zo werd gesproken over de Hulp bij het
huishouden 2012 en Eigen Bijdrage Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang. De werkgroep
Civil Society werkte praktische voorstellen uit om deze in Leiden gestalte te kunnen geven.
De samenstelling van de werkgroepen wisselde per thema.
Overleg met de wethouder
Het reglement Adviesraad WMO Leiden bepaalt dat er tenminste tweemaal per jaar overleg
plaatsvindt met de wethouder over het uit de Wmo voortvloeiende beleid. In 2011 heeft de
Adviesraad in maart en september overleg gehad met de wethouder Jeugd, Welzijn, Zorg en
Personeelszaken, mevrouw R.A. van Gelderen. Inhoudelijk zijn de onderwerpen zoals
invoering van de Kanteling, beleidsontwikkelingen ten aanzien van de transitie AWBZ
begeleiding en uitbreiding van het reglement van de Adviesraad besproken. In het overleg in
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september heeft de Adviesraad uitleg gevraagd over het Wmo-budget. Namelijk is niet
helder waar geld voor de Wmo in de diverse programma’s van de gemeentebegroting is
terug te vinden. De wethouder gaf aan dat de gemeente voor volgende jaren (mogelijk vanaf
2013) gaat werken met een inzichtelijkere programmabegroting, waarin onderdelen van de
Wmo ook bij elkaar worden gebracht.
Ambtelijk overleg
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, heeft de
Adviesraad ambtelijk overleg. Dit overleg vond in 2011 maandelijks plaats met de vaste
contactambtenaar, mevrouw M. Kamphuis. Met andere ambtenaren is ook overleg geweest
om bijgepraat te worden over de implementatie van adviezen van de Adviesraad en om in
een vroeg stadium betrokken te worden bij beleidsontwikkelingen.
Contacten met de gemeenteraadsleden
In maart 2011 heeft een delegatie van de Adviesraad gemeenteraadsleden van de werkgroep
Wmo van de Commissie Onderwijs en Samenleving een toelichting gegeven op zijn visie
over het systeem van Hulp bij het Huishouden voor 2012. Verder heeft de Adviesraad
deelgenomen aan een tafeltjesmiddag georganiseerd door deze gemeenteraadsleden in het
kader van de landelijke en gemeentelijke bezuinigingen op de Wmo en de aankomende
transities AWBZ, Jeugd en Wet werken naar vermogen.
Werkbezoek en bijwonen van bijeenkomsten
Adviesraadsleden hebben in het eerste kwartaal van 2011 werkbezoeken afgelegd bij de
diverse dagbestedingsprogramma’s om zich te laten informeren over de effecten van de
AWBZ-pakketmaatregel (uit 2009) en om na te gaan wat er met het speciale budget voor de
cliënten is gedaan.
In het kader van de voorbereiding van een ongevraagd advies over kwetsbare ouderen
hebben Adviesraadsleden van de betreffende werkgroep een gesprek gehad met ouderen
over waar zij tegenaan lopen en wat goed gaat.
Verder hebben Adviesraadsleden deelgenomen aan symposia, bijeenkomsten en presentaties
over diverse onderwerpen zoals Eigen Bijdrage Wmo, Civil Society, zwerfjongeren,
mantelzorg/vrijwilligerszorg en transitie AWBZ.
Deskundigheidsbevordering en verbeteren van het eigen functioneren
De Adviesraad vindt het van belang om zich bij te scholen. De scholing is zowel gericht op
het verdiepen van de inhoudelijke kennis als op het verhogen van de eigen professionaliteit.
Ook in 2011 zocht de Adviesraad steeds naar punten waarop beter gefunctioneerd kan
worden, zodat eventueel tijdig het beleid bijgesteld kon worden.
In 2011 heeft de Adviesraad de volgende bijscholingen gevolgd:
- Pilottraining van het Nederlands Debat Instituut, georganiseerd door de koepel
Wmo-raden gevolgd door de beleidsmedewerker op 22 juni 2011. Op deze training
werden effectieve gesprekstechnieken aangeleerd die toegepast kunnen worden bij
gesprekken met o.a. de wethouder.
- In juli 2011 is op verzoek van de Adviesraad een presentatie gegeven door de Beheer
Organisatie Regio Leiden (BORL). Verteld werd wat het contractbeheer inzake Hulp
bij het Huishouden en de Hulpmiddelen inhoudt, welke klachten men krijgt en hoe
deze worden behandeld.
- In verband met de transitie van de indicatie AWBZ begeleiding naar de Wmo
voorzien voor 2013, heeft op verzoek van de Adviesraad het Transitiebureau
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(samenwerking tussen ministerie VWS en de VNG) een presentatie gegeven in
november 2011. In deze presentatie werd een stand van zaken van het
voorbereidingsproces gegeven en er werden vragen beantwoord over gerelateerde
onderwerpen.
Van augustus 2011 tot in januari 2012 heeft de beleidsmedewerker een
training/coaching bij de Wmo-Adviesgroep gevolgd om meer structuur aan te
brengen in processen rondom het schrijven van adviezen.

Eigen website
De Adviesraad publiceert op de site de uitgebrachte adviezen, de gemeentelijke reactie
hierop en de terugkoppeling van de plenaire vergaderingen. Tevens staan op de website het
werkplan en de jaarverslagen.
Op de website is een overzicht te vinden van handige links naar (belangen)organisaties die
actief zijn op het Wmo-terrein.
In 2011 is de website 1727 maal bezocht. Meest opgevraagde publicaties in 2011 waren
onder andere het advies over het Handboek openbare ruimte en het werkplan 2012 van de
Adviesraad. De website is te vinden via www.adviesraadwmoleiden.nl.
3.2 Contacten met de achterban
De Adviesraad vindt het belangrijk dat er goed contact is met de directe achterban van de
Adviesraad; de organisaties die gerechtigd zijn Adviesraadsleden voor te dragen. Op een
interactieve manier wil de Adviesraad thema’s die essentieel zijn voor het welslagen van de
Wmo in bijeenkomsten met de achterban bespreken. In overleg met de achterban wordt de
agenda voor deze bijeenkomsten opgesteld. In april en oktober 2011 vonden deze
bijeenkomsten plaats. Besproken is het werkplan van de Adviesraad en actuele thema’s zoals
de Eigen Kracht conferentie en de gekantelde Wmo-verordening zijn uitgediept .
3.3 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. Een aantal thema’s
vormen de kern van de Wmo en behoefde volgens de Adviesraad voor 2011 monitoring.
Maatschappelijke participatie
De tussenevaluatie van het Wmo beleidsplan Participatie Centraal heeft plaatsgevonden. De
Adviesraad heeft deze evaluatie met de gemeente besproken en aanbevelingen gedaan.
Punten die de Adviesraad heeft genoemd worden meegenomen bij het monitoren van het
beleid. Hiervoor heeft de Adviesraad in oktober 2011 een stand-van-zaken gekregen voor
wat betreft het onderwerp cliëntondersteuning.
De Adviesraad is geconsulteerd in verband met de richting en opzet van het onderzoek van
de Rekenkamercommissie van de gemeente Leiden naar doeltreffendheid en doelmatigheid
van het domein ‘Samen Leven’ in het beleidsplan Wmo. Voor het onderzoek is de
Adviesraad ook geïnterviewd.
Instrumenten die de gemeente hanteert om maatschappelijke participatie in de gemeente
Leiden te meten zijn onder andere de jaarlijkse SGBO onderzoeken benchmark Wmo en de
tevredenheid cliënten voorzieningen Wmo. De Adviesraad bestudeert ieder jaar de
resultaten van deze onderzoeken en heeft in 2011 op zijn verzoek hierover een toelichting
van de SGBO gekregen. Opmerkingen en vragen die de Adviesraad hierna nog hadden zijn
schriftelijk naar het College als advies verzonden.
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Eind 2011 is de beleidsbrief Minimabeleid vastgesteld door het College. De Adviesraad heeft
bekeken of het geformuleerde beleid hierin tegemoet komt aan de financiële behoeften van
de doelgroepen in de Wmo (met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum) om
maatschappelijke participatie te bevorderen.
Uitvoering van de compensatieplicht
De Adviesraad blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op landelijk gebied (o.a.
Project de Kanteling) en stimuleert de gemeente Leiden de praktische invulling van de
compensatieplicht met een grotere snelheid in en door te voeren. De Adviesraad monitort
deze invoering waar wenselijk en mogelijk. Het is de Adviesraad bekend dat een gekantelde
verordening voor de gemeente Leiden voor 2013 staat gepland. In de gemeente Leiden is per
1 januari 2012 een projectleider aangesteld voor invoering van de kanteling.
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en informatievoorzieningen
De Adviesraad vervult hierin een proactieve rol en stuurde brieven naar de gemeente inzake
de toegankelijkheid en correctheid van de website van de gemeente Leiden. Specifiek is
aandacht besteed aan de onderdelen tegemoetkoming auto-aanpassing (d.d. 12-05-2011) en
aan de onvolledigheid van de informatie op de bereikbaarheid portal (d.d. 18-01-2011).
Resultaat hiervan is dat bij de aanpassingen op de gemeentelijke website deze aanbevelingen
meegenomen worden.
De Adviesraad heeft in december 2011 een rondleiding gekregen door het nieuwe Klant
Contact Centrum aan de Langegracht om te bezien of dit aan de eisen van toegankelijkheid
voldoet.
Uitvoering Europese aanbesteding Hulpmiddelen
Begin 2011 heeft de BORL in de gemeente Leiden een belevingsonderzoek laten doen naar
de performance van de hulpmiddelenleveranciers. De Adviesraad heeft in het kader hiervan
bij zijn achterban nagevraagd wat de ervaringen waren met de leveranciers. Ervaren
problemen met de verstrekking van met name op maat gemaakte hulpmiddelen voor cliënten
met complexe problematiek zijn bij de gemeente aangekaart.
3.4 Speerpunten en behaalde resultaten voor 2011
Gevolgen van de bezuinigingen die zijn weerslag vinden in de Wmo en aanpalende beleidsterrein
De Adviesraad heeft nauwgezet de effecten van de bezuinigingen op de AWBZ en het Wmobudget gevolgd. Hiervoor krijgt de Adviesraad regelmatig signalen binnen vanuit zijn
achterban. Navraag omtrent beleid is naar aanleiding hiervan gedaan bij de gemeente. Dit
heeft in 2011 niet geleid tot een apart advies. Wel heeft de Adviesraad de gemeente op
aandachtspunten gewezen.
Monitoren van de aanbesteding Regiotaxi.
De Adviesraad ontvangt de kwartaalrapportages van de Regiotaxi en de verslagen van de
Klankbordgroep van de Regiotaxi. Tevens ontvangt de Adviesraad via zijn achterban signalen
over de Regiotaxi. Op deze manier wordt goed en tijdig in de gaten gehouden of
toezeggingen nagekomen worden en of aanvullende opties of behoeften die in de
aanbesteding genoemd zijn, overwogen dienen te worden.
De positie van ouderen in de Wmo
In het tweede kwartaal 2011 is de Adviesraad begonnen met de voorbereidingen voor een
ongevraagd advies over ouderen. Een werkgroep werd ingesteld. Na de startbijeenkomst van
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deze werkgroep werd besloten de doelgroep voor dit advies te verkleinen naar kwetsbare
ouderen en dan met name ouderen van 75 jaar en ouder.
Door deze verandering en vanwege het feit dat de informatieverzameling bij diverse
instellingen in de zomermaanden gebeurde, is het advies vertraagd en niet uitgebracht in
2011. Het zal 2012 worden.
Evaluatie van regionale advisering
In 2011 is geen gezamenlijk advies uitgebracht. De lokale aard van de onderwerpen leende
zich hier niet voor. Wel is overeenstemming bereikt over een aantal gezamenlijke punten ten
aanzien van de aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2012.
Verder heeft de Adviesraad aangegeven met de gemeenteraadsleden uit de werkgroep Wmo
het onderwerp regionale aangelegenheden te willen bespreken.
3.5 Overige activiteiten
In de regio vindt er structureel een voorzittersoverleg plaats tussen de Wmo-adviesraden
van Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en
Zoeterwoude. In 2011 vond dit driemaal plaats. Waar mogelijk en doeltreffend, wordt een
gezamenlijke prioriteit aan regionaal spelende onderwerpen gegeven.
3.6 Tot slot
De Adviesraad heeft in 2011 veel van de voorgenomen activiteiten en op één na alle
speerpunten kunnen realiseren. In verband met de ontwikkeling en uitbreiding van de Wmo
en de gevolgen hiervan op lokaal en regionaal niveau, vragen veel onderwerpen echter
aandacht over een langere termijn en zullen ook voor volgende jaren worden vervolgd.
4. Uitgebrachte adviezen
De Adviesraad kent een brede taakomschrijving. Niet alleen gevraagd maar ook op eigen
initiatief kan de Adviesraad adviezen uitbrengen aan het College van B&W. Onderstaand is
aangegeven over welke onderwerpen de Adviesraad in 2011 advies heeft uitgebracht.
4.1 Gevraagde adviezen
- Advies ‘Leven in Leiden, de kracht van mensen’, Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 2025
inspraakversie van 27-10-2011´, d.d. 09-12-2011.
In dit advies onderschrijft de Adviesraad het uitgangspunt van de gemeente Leiden,
namelijk dat uitgegaan wordt van de kracht van de burgers zelf voor het invulling geven
aan de sociale structuur in de stad de wijken en de buurten.
Resultaat:
De adviezen van de Adviesraad zijn in de meeste gevallen overgenomen en de tekst is
hierop aangepast.
-

Advies ´SGBO Benchmark Wmo en tevredenheid cliënten voorzieningen Wmo over 2010´,
d.d. 17-11-2011.
In dit advies heeft de Adviesraad een aantal opmerkingen en vragen ten aanzien van de
onderzoeken basisbenchmark Wmo en tevredenheid cliënten voorzieningen Wmo
over 2010 van de gemeente Leiden.
Resultaat:
De gemeente Leiden onderschrijft de adviezen van de Adviesraad. Ten aanzien van de
opmerkingen over de Benchmark geeft de gemeente aan dat op de meeste punten
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reeds actie is/ wordt ondernomen. Verder geeft de gemeente aan dat uitkomsten met
name bedoeld zijn om gemeenten met elkaar te vergelijken en niet zijn om alle
aspecten van de Wmo-dienstverlening uit te diepen.
-

Advies over Europese aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2012 Leidse regiogemeenten en
Katwijk d.d. 15-07-2011.
In dit advies doet de Adviesraad WMO Leiden een aantal aanvullende adviezen met
betrekking tot gemeenschappelijk overeengekomen punten van de Wmo-raden Leidse
regio en Katwijk ten aanzien van het conceptbestek Hulp bij het Huishouden 2012.
Resultaat:
De gemeente Leiden heeft op nagenoeg alle punten positief gereageerd.

-

Advies naar aanleiding van het opstellen van de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 2025
d.d. 04-07-2011.
In dit advies geeft de Adviesraad antwoord op specifieke vragen van de gemeente
Leiden naar aanleiding van het opstellen van de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie
2025.
Resultaat:
Dit advies is meegenomen bij het opstellen van de inspraakversie van de Sociaal
Maatschappelijke Structuurvisie.

-

Advies over de ontwerp-Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 d.d. 09-05-2011.
De Adviesraad is verheugd over de beschreven inrichtingsprincipes in deze nota en
vraagt aandacht voor het kwaliteitsaspect toegankelijkheid voor mensen met een
lichamelijke en zintuiglijke beperking in de openbare ruimte.
Resultaat:
Ondanks dat de gemeente de Adviesraad op enkele punten in het gelijk stelt, is de
kadernota niet bijgesteld op die punten.

-

Leidse model voor Hulp bij het Huishouden per 2012 d.d. 22-04-2011.
De Adviesraad spreekt een voorkeur uit voor dit model mits de meerkosten niet ten
lasten komen van het Wmo-budget.
Resultaat:
Het college en ook de gemeenteraadsleden waardeerden dit afgewogen advies zeer
positief.

-

Eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang d.d. 31-03-2011.
De Adviesraad heeft naast een aantal tekstuele wijzigingsvoorstellen, geadviseerd de
financiële situatie van cliënten die gebruik maken van langerdurende zorg, zoals van
Stichting De Binnenvest te bewaken bij wijzigingen in de wet- en regelgeving omtrent
de Eigen Bijdrage.
Resultaat:
Het college reageerde positief op de adviezen en opmerkingen zijn verwerkt in het
collegevoorstel.

-

Dynamisch Selectiemodel voor de Hulp bij het Huishouden d.d. 18-02-2011.
Met dit advies geeft de Adviesraad aan een voorstander te zijn voor het
Convenantmodel voor de aanbesteding van de Hulp bij het Huishouden en vindt dit
een verantwoorde keuze mits de substantiële meeruitgaven voor dit model niet ten
koste gaan van andere essentiële Wmo-zaken.
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Resultaat:
Zie resultaat bij het advies over het Leidse model voor Hulp bij het Huishouden
van 22-04-2011.
4.2 Ongevraagd advies
- Advies m.b.t. het ontwerp-Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025 d.d. 14-06-2011.
Belangrijkste punt dat de Adviesraad in het Handboek mist is dat onvoldoende invulling
gegeven is aan het kwaliteitsaspect toegankelijkheid. De Adviesraad adviseert om het
handboek in overleg met het Platform Gehandicapten verder uit te werken om een
integrale afstemming van verschillende gebruikerswensen en –eisen te bewerkstelligen.
Resultaat:
De opmerkingen en adviezen zijn deels doorgezonden naar de betreffende afdelingen
binnen de gemeente en deels meegenomen in de definitieve versie van het Handboek.
4.3 Overige stukken naar de gemeente
Brieven naar wethouder mevrouw R.A. van Gelderen over:
- Voorstel aanhangsel bij reglement Adviesraad (d.d. 8-03-2011);
Resultaat:
Op 15 november 2011 heeft het College van B&W het voorstel voor aanhangsel bij
het reglement van de Adviesraad goedgekeurd. Dit houdt in dat de artikelen met
betrekking tot de samenstelling en de bijzondere bepalingen betreffende de omvang en
voordracht verruimd zijn en meer toekomstbestendig zijn.
-

Training voor medewerkers van het Servicepunt Zorg met betrekking tot het voeren van
keukentafelgesprekken (d.d. 16-06-2011);
Resultaat:
De door de Adviesraad aangegeven punten worden meegenomen in het beleid inzake
‘De Kanteling’.

-

Standpunt over een landelijke Wmo-raad (d.d. 15-09-2011);
Resultaat:
Hierop is (nog) geen reactie van de gemeente gekomen.
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5. Samenstelling Adviesraad WMO Leiden
Per 31-12-2011 was de samenstelling van de Adviesraad WMO Leiden als volgt:
Mevrouw S. Lambermont
W.J.M. Bunnik

L. el Houari

voorzitter
lid, op voordracht van de Leidse Vereniging van
Mantelzorgers
lid, op voordracht van KBO, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de PCOB, afdeling Leiden
lid, op voordracht van Cliëntenraad
’De Binnenvest’
lid, op voordracht van KansPlus
lid, op voordracht van de NVBS, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de ANBO, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de Familieraad Rivierduinen en
stichting ZON
lid, op voordracht van de Reuma patiëntenvereniging
Leiden e.o.
lid, op voordracht van Gehandicaptensportvereniging
‘De Sleutels’
adviseur allochtonen

Bureau
Mevrouw Y. Arıbaș-Tel
Mevrouw A.A.M. van Lierop

beleidsmedewerker
administratief ondersteuner tot 1 juli 2011

Vacature
Mevrouw C.F. Bleijie-de Vos
J.H.A. de Kinderen
A.A.P.M. van Loon
R.A. Castens
H. Schuurman
J.J.M. Faassen
Mevrouw H. Jansen
Mevrouw A.A.C. Vervoorn

De Adviesraad WMO Leiden had in 2011 de beschikking over een beleidsmedewerker voor
30 uur per week en tot 1 juli 2011 een administratief ondersteuner voor 9 uur per week.
Daarna werden de notulen van de vergaderingen van de Adviesraad verzorgd door bureau
2ExtraHands en een uitzendbureau werd ingeschakeld voor de administratieve
ondersteuning van de beleidsmedewerker.
De Adviesraad WMO Leiden was tot 1 juli 2011 gehuisvest in het Business Center
Rhijnenburgh, Van der Valk Boumanweg 178d-3 te Leiderdorp. Vanaf 1 juli 2011 houdt de
Adviesraad kantoor in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c te Leiden.

Adviesraad WMO Leiden
20 maart 2012
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