1. Inleiding
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 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 de Adviesraad WMO in te
stellen.
Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wmo in en werd de Jeugdwet van kracht. Met de nieuwe
Wmo en Jeugdwet kwamen er (nog meer) voormalige Awbz, Zorgverzekeringwet en
jeugdzorgtaken op het bordje van de gemeente. De Adviesraad adviseert met ingang van 2015
naast de Wmo ook over Jeugd. Dit heeft het College besloten in de beleidsregels Jeugdhulp
2015 gemeente Leiden.
In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de rol, de taken en de samenstelling van de
Adviesraad. Verder treft u een beschrijving aan van de werkwijze en activiteiten van de
Adviesraad in 2016, een overzicht van de uitgebrachte adviezen en tot slot de namen van de
personen die samen de Adviesraad vormen.
In 2016 bracht de Adviesraad 5 gevraagde adviezen en 3 ongevraagde adviezen uit. Daarnaast
heeft de Adviesraad in beleidsprocessen vroegtijdig aanbevelingen gegeven.
Er is door de Adviesraad in 2016 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel in
het overleg met de wethouder, als in het reguliere ambtelijk overleg en overleggen met andere
betrokken beleidsambtenaren. Ook is contact onderhouden met de gemeenteraadsleden met
Wmo en Jeugd in hun portefeuille. Een groot deel van de activiteiten van de Adviesraad
stonden in het teken van de gevolgen van de invoering van de nieuwe Wmo en Jeugdwet per 1
januari 2015 en het stadsbreed gaan werken met Sociale Wijkteams en Jeugd en Gezinsteams.
Contacten met derden zijn gecontinueerd en uitgebreid, zoals contacten met achterban
organisaties, de Adviesraad Werk en Inkomen, voorzitters van Wmo-raden in Leidse regio, en
burgerinitiatieven in de stad.
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2. 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 te stellen.
De instelling van de Adviesraad is in de gemeente Leiden vastgelegd in een ‘Reglement
Adviesraad WMO Leiden’. Daarin staat ook over welke onderwerpen de Adviesraad het
college kan adviseren.
Brede adviesfunctie
Volgens het Reglement adviseert de Raad het College van B&W - gevraagd en ongevraagd over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wmo. Daarnaast heeft de Adviesraad tot
taak 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 Wmo heeft de Adviesraad in 2015 het adviseren over de Jeugdhulp als taak erbij
gekregen. Dit is vastgelegd in de beleidsregels Jeugdhulp Leiden 2015, artikel 8, lid 1.
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 een 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 gemaakt.
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. Zo behartigt de vertegenwoordiger van de Reuma Patiënten Vereniging 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.
In het kader hiervan heeft de Adviesraad in 2016 gezocht naar versterking voor de doelgroep
Jeugd. De Adviesraad heeft hiervoor een permanente werkgroep Jeugd ingesteld, waarvan de
adviseur Jeugd deel uitmaakt. Tot benoeming van een lid op voordracht van Jeugd heeft het
helaas nog niet kunnen komen.
De gemeente Leiden heeft gekozen voor voordrachten uit de kring van de volgende
organisaties:
• Oogvereniging Leiden e.o.
• Reuma Patiënten Vereniging Leiden e.o.
• Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’
• KansPlus Rijnstreek: 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, afdeling Leiden (ANBO)
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•
•

Organisaties op gebied van GGZ en/of OGGZ: Cliëntenraad Stichting De Binnenvest/
Stichting ZON en Familieraad Rivierduinen
Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM)

In 2016 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting:
• Mevrouw Jansen heeft in verband met persoonlijke omstandigheden zich per 1
juli 2016 teruggetrokken als adviesraadslid.
• De heer Bunnik heeft na het plotselinge overlijden van de heer Broekmans begin
2016 zijn taken in de Adviesraad waargenomen.
3. Werkwijze en activiteiten
3.1 Algemeen
De Adviesraad komt in principe eenmaal per maand plenair bij elkaar. Daarnaast wordt in
kleiner verband, zoals werkgroepen, conceptadviezen voorbereid of thema’s uitvoeriger
besproken.
Vergaderingen
De Adviesraad heeft in 2016 elf keer een plenaire vergadering gehouden.
Een greep uit de onderwerpen op de agenda:
- Gevolgen van de invoering nieuwe Wmo en Jeugdwet
- Functioneren van de Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams
- Uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Leiden
- Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
- Integraliteit van beleid
- Bredere advisering in het sociale domein
- Kwalitatieve monitoring van het Sociaal Domein
- (integraal) Persoonsgebonden Budget
- Beleidskader maatschappelijke opvang en beschermd wonen
- Mantelzorgondersteuning
- Digitale sociale kaart
- Stapeling eigen bijdragen
- Doelgroepenvervoer
Werkgroepen
De werkgroep Jeugd bereidt conceptadviezen voor over het thema Jeugd, ook initieert deze
werkgroep relevante werkbezoeken waar andere leden van de Adviesraad bij aan kunnen
sluiten. Zo heeft de werkgroep adviezen voorbereid over het woonplaatsbeginsel, de positie
van kinderen van vluchtelingen en over de pilot jongeren en schulden ‘Debt to no debt’.
Regelmatig hebben de werkgroepleden overleg met betreffende ambtenaren over
beleidsontwikkelingen. Werkgroepen kunnen externe deskundigen uitnodigen wanneer ze over
een bepaald onderwerp meer informatie wil vergaren.
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 2016 heeft de
Adviesraad in maart en oktober overleg gehad met de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn
mevrouw R.A. van Gelderen. Besproken onderwerpen zijn o.a. langer zelfstandig wonen,
implementatie van het VN verdrag handicap, gevolgen invoering nieuwe Wmo en Jeugdwet,
onafhankelijke cliëntondersteuning, integraal PGB en stapeling van eigen bijdragen.
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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, Jeugd en aanpalende thema’s te vernemen, heeft de
Adviesraad ambtelijk overleg. Dit overleg vond in 2016 maandelijks plaats met de vaste
contactambtenaar, de voorzitter en de beleidsmedewerker. De werkgroep Jeugd heeft
regelmatig overleg met betreffende ambtenaren. Daarnaast heeft de Adviesraad gesprekken met
ambtenaren gehad 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 2016 heeft de Adviesraad contact gehad met gemeenteraadsleden van de Commissie
Onderwijs en Samenleving over de volgende onderwerpen: kwalitatieve monitoring van het
sociale domein, onderbesteding van het Wmo budget, eigen bijdrage van de huishoudelijke
ondersteuning en visie op de transformatie.
Bestaande afspraken tussen de Adviesraad en de gemeenteraadsleden bleven ongewijzigd. Zo
worden de leden uit de commissie erop geattendeerd wanneer een advies is uitgebracht.
Werkbezoeken en deelname aan bijeenkomsten
• Ter voorbereiding op het tweede ongevraagde advies evaluatie Wmo/Jeugd 2015 zijn
gesprekken gevoerd met Ipse de Bruggen, Gemiva-SVG, De Haardstee, Libertas Leiden,
Stichting Radius, Topaz Overrhijn , ActiVite, Cardea, Stichting De Binnenvest directie en
cliëntenraad, MEE, Stichting Kwadraad, Exposeyour, Regionaal Bureau Leerplicht en
Bureau Onderwijsadvies.
• Adviesraadsleden willen op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de stad en hun
kennis op peil houden. Hiervoor is gesproken met o.a. het Loket passend onderwijs,
Vrouw Kind Centrum De Spiegeling, Vluchtelingenwerk, Pleegouderraad Horizon en
Moskeeën Platform Leiden. Maar ook door in 2016 deel te nemen aan bijeenkomsten
van de Von Münchhausenbeweging, het Jeugdcafé, Stichting ZON, thema en
netwerkbijeenkomsten van Zorgbelang Zuid-Holland, bijeenkomsten/studiedagen van de
landelijke koepel Wmo-raden en landelijk programma Iederin, deelname aan de
congressen Expeditie Begonia en Verwarde Personen en deelname aan
themabijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Leiden zoals het Woondebat en
het slotdebat Leidse Proeftuin Zorg en Welzijn.
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 links naar
(belangen)organisaties die actief zijn op het Wmo-terrein. De website wordt in 2017
vernieuwd.
In 2016 is de website 1636 maal bezocht. De website is te vinden via
www.adviesraadwmoleiden.nl.
3.2 Monitoren van belangrijke Wmo en Jeugd thema’s
De Adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van de Wmo en de
Jeugdwet 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. Het gaat om thema’s als
onafhankelijke cliëntondersteuning, integraliteit van beleid , toegankelijkheid en
cliëntenparticipatie.
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3.4 Speerpunten voor 2016
Evaluatie van de nieuwe Wmo
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht geworden. Gevolgen van deze wetswijziging
voor cliënten en hun mantelzorgers zijn niet direct merkbaar omdat aanspraak wordt gemaakt
op overgangsrecht. Pas in 2016 zal voor de meeste mensen duidelijk worden wat er nu echt
anders is. De Adviesraad heeft in 2016 een tweede interviewronde gehouden langs
cliëntenraden en aanbieders. Naar aanleiding van ontvangen signalen heeft de Adviesraad een
ongevraagd advies uitgebracht.
Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de gemeente
Leiden.
Het VN-verdrag handicap is medio 2016 geratificeerd door de Nederlandse regering. De
Adviesraad besteedt in zijn adviezen thematisch aandacht aan dit verdrag. In overleggen met de
gemeente is dit thema onderwerp van gesprek, hoe pakt de gemeente Leiden dit aan? De
Adviesraad heeft in 2016 een ongevraagd advies uitgebracht aan het college over de lokale
implementatie van dit verdrag.
‘Right to challenge’ in de Wmo
In de Wmo 2015 staat dat bewoners de gemeente mogen uitdagen als zij denken dat ze de zorg
beter kunnen verlenen dan de gemeente. In de beoordeling nemen gemeenten ook de sociale
meerwaarde van bewonersinitatieven mee. Bewoners kunnen zo een bod doen op de gehele
zorgtaken, maar ook op een deel daarvan. Hoe wordt dit vormgegeven in de gemeente Leiden?
De Adviesraad heeft in 2016 contact gehad met enkele burgerinitiatieven. Het ‘right to
challenge’ is echter nog niet verder uitgewerkt door het college.
Aandacht voor jongvolwassenen
Hoe gaat het met de jongeren in de leeftijdsgroep 16-27 jaar en de overgang van de jeugdhulp
naar de Wmo? De Adviesraad heeft bij alle onderwerpen die spelen aandacht voor jongeren in
een kwetsbare positie in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Leden van de werkgroep Jeugd zijn
betrokken geweest bij de nota ‘voor alle jongeren perspectief’, die de problematiek die
jongeren in deze leeftijd kunnen treffen beschrijft en oplossingen voorstelt. Een van de positieve
uitwerkingen van deze nota is dat voordat een jongere die jeugdhulp ontvangt 18 jaar wordt
een perspectiefplan wordt opgesteld, zodat de overgang naar andere (volwassen) wet- en
regelgeving soepel kan verlopen.
Aandacht voor de positie van mantelzorgers
Mensen blijven langer zelfstandig thuiswonen door het vervallen van aanspraken op de langer
durende zorg. Wat is het effect van dit beleid op mantelzorgers? In een vergadering van de
Adviesraad heeft Bureau EVA vertelt over haar activiteiten. In gesprekken die de Adviesraad
heeft met cliënten(raden) en belanghebbenden wordt steeds aandacht gegeven aan de positie
van mantelzorgers.
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
2016 vond dit driemaal plaats.
De Adviesraad stuurt per kwartaal een overzicht naar de landelijke koepel Adviesraden Sociaal
Domein van uitgebrachte adviezen en welke onderwerpen onze aandacht hebben.
De Adviesraad participeert in bijeenkomsten die plaatsvinden vanuit het overleg bestuurlijk
contracteren Leidse regio. Dit houdt in deelname aan de fysieke overlegtafels en enkele
werkgroepen.
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In 2016 heeft de Adviesraad ook deelgenomen aan de inkooptafel bestuurlijk contracteren
Jeugdhulp Holland Rijnland 2017-2019. Op verschillende momenten heeft de Adviesraad
aandacht kunnen vragen voor het onderwerp cliënten en jongerenparticipatie en heeft vanuit
cliëntperspectief diverse onderwerpen kunnen belichten.
Daarnaast heeft de Adviesraad deelgenomen aan de beoordelingscommissie voor de
inschrijvingen van de aanbesteding Regiotaxi 2017-2019.
3.6 Tot slot
De Adviesraad heeft in 2016 veel van de voorgenomen activiteiten en speerpunten kunnen
realiseren. In verband met de ontwikkelingen in het gehele sociaal domein, van transitie naar
transformatie en de gevolgen die dit voor cliënten heeft, vragen veel onderwerpen 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. Onderstaand is aangegeven
over welke onderwerpen de Adviesraad in 2016 advies heeft uitgebracht.

4.1 Gevraagde adviezen
- Advies inzake Indicatoren voor het sociaal domein, d.d. 20 april 2016.
De Adviesraad ziet met name meerwaarde in indicatoren die de kwaliteit vanuit
cliëntperspectief monitoren. Zoals toegankelijkheid van de sociale wijkteams, deskundigheid van
de werkers in de teams.
Resultaat: Het College onderschrijft de aanbevelingen en zal de kwalitatieve monitoring
continueren en uitbreiden naar verschillende doelgroepen.
- Advies inzake Regiotaxi Holland Rijnland, Concept Nota van Uitgangspunten, d.d. 26 april 2016.
Geadviseerd wordt o.a. een korte vooraanmeldtijd te handhaven en te onderzoeken of deze
bekort kan worden.
Resultaat: De korte vooraanmeldtijd is gehandhaafd.
- Preadvies concept notitie ‘Contouren wonen en zorg: uitdagingen en oplossingsrichtingen’, d.d. 16 juni
2016.
De Adviesraad is positief over de contourenschets en adviseert o.a. prioriteit te geven aan de
stijgende vraag van geschikte woningen
Resultaat: De aanbevelingen van de Adviesraad zijn verwerkt in het definitieve stuk.
- Advies Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017- 2025, d.d. 24 augustus 2016.
In dit advies vraagt de Adviesraad o.a. aandacht voor passende en intensieve begeleiding bij
uitstroom uit de opvang en vraagt het college aan te geven hoe in een schaarse woningmarkt de
prioritering geregeld gaat worden.
Resultaat: De meeste aanbevelingen worden meegenomen bij de uitwerking van het
uitvoeringsprogramma dat in 2017 wordt opgesteld.
- Advies inzake voorstel voor definitieve inrichting van het Toezicht Wmo voor de Leidse regio, d.d. 5
september 2016.
De Adviesraad is positief over het voorstel en wil met het College meedenken over
mogelijkheden voor toezicht op het pgb in de Wmo.
Resultaat: De Adviesraad heeft in januari 2017 aan de betreffende ambtenaar aandachtspunten
meegegeven ten aanzien van het toezicht op het pgb.
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4.2 Ongevraagde adviezen
- Advies inzake onderbesteding Wmo-budget 2015, d.d. 21 juni 2016.
Geadviseerd wordt het overgebleven zorgbudget te besteden aan het niet goed functioneren
van het sociaal domein en waar nodig extra onderzoek te laten verrichten.
Resultaat: Het College heeft de adviezen overgenomen.
- Advies implementatie VN-verdrag handicap, 10 oktober 2016.
De Adviesraad geeft een aantal concrete adviezen ten aanzien van de implementatie van het
VN-verdrag handicap.
Resultaat: De Adviesraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden door het College over de
stand van zaken van de implementatie. In 2017 zal een werkgroep bestaande uit ambtenaren en
belanghebbenden een plan opstellen.
- Advies evaluatie Wmo 2015 en Jeugdwet, tweede interviewronde, 13 oktober 2016
Aandacht wordt o.a. gevraagd voor mensen die uit beeld verdwijnen van de wijkteams en een
stadsbreed dekkend netwerk van jongerenwerk.
Resultaat: Het College onderschrijft de aanbevelingen en op sommige adviezen is reeds actie
ondernomen om gesignaleerde knelpunten op te pakken.

4.3 Advisering in een vroeg stadium
De Adviesraad heeft in een vroeg stadium met de gemeente verkennend gesproken over onder
andere de volgende beleidsontwikkelingen:
− Kwalitatieve monitoring vanuit cliëntperspectief. Verhalen van cliënten van de SWT’s en
JGT’s die opgetekend zijn door een onderzoeker van de gemeente Leiden in het kader
van kwalitatieve monitoring van het sociaal domein met als doel inzicht te krijgen wat
voor cliënten de belangrijkste wijziging is in hun situatie, zijn in een vergadering van de
Adviesraad toegelicht door de onderzoeker. De Adviesraad heeft daarbij aangegeven
welke verhalen het meest tot de verbeelding spraken. Daarnaast heeft de Adviesraad
met beleidsambtenaren verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijke inrichting
van een kwaliteitscommissie duiding van het sociaal domein. Dit om uitvoering te
kunnen geven aan een motie van gemeenteraadsleden.
− Stapeling eigen bijdragen en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Met
het Platform Gehandicapten Leiden in een gezamenlijke door en met de gemeente
Leiden georganiseerde brainstormsessie is gesproken over knelpunten en mogelijke
oplossingen voor chronisch zieken en gehandicapten met name in de inkomenscategorie
tot 150% van het wettelijk minimum loon ten aanzien van financiële problemen die ze
kunnen hebben, ontstaan door het wegvallen van de Wtcg-korting, het heffen van eigen
bijdragen door de gemeente Leiden en de overheveling van de Wtcg.
− Doorontwikkeling van de Sociale Wijkteams. In verband met de oprichting van een
coöperatie voor de wijkteams in Leiden is verschillende keren gesproken over de stand
van zaken en welke onderwerpen volgens de Adviesraad zoals bijvoorbeeld
cliëntparticipatie daarin gewaarborgd dienen te worden.
− Uitvoeringsplan welzijn. De Adviesraad heeft naar aanleiding van een inventarisatie van
welzijnsvoorzieningen in de gemeente Leiden met enkele beleidsambtenaren gesproken
over de aandacht die nodig is voor de verbinding tussen de wijkteams, jeugdteams, het
voorliggende welzijnswerk maar ook de huisartsen en wijk/buurtverenigingen.
− Doelgroepenvervoer. De Adviesraad heeft deelgenomen aan een meedenkbijeenkomst
georganiseerd door de gemeente Leiden en de provincie over het anders inrichten van
het doelgroepenvervoer door bijvoorbeeld gedeeltelijk gebruik te maken van het
openbaar vervoer.
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− Integraal pgb. De Adviesraad heeft diverse malen contact gehad en gesproken met
betreffende ambtenaren over de mogelijke start van een pilot integraal pgb in de
gemeente Leiden. In deze gesprekken zijn aanbevelingen gegeven ten aanzien van de
opzet, uitvoering e.d.

4.4 Overig
- Brief aan het College over opvolging onafhankelijke cliëntondersteuning, d.d. 9 maart 2016.
De Adviesraad wil van het College weten hoe het staat met de toezegging op een eerder
adviezen van de Adviesraad over de onafhankelijke cliëntondersteuning, dat deze ondersteuning
regionaal zou worden opgepakt.
Resultaat: De wethouder heeft in het overleg in maart 2016 met de Adviesraad geantwoord dat
hiervan wordt afgezien.
- Brief aan College en gemeenteraadscommissie Onderwijs en Samenleving over raadsvoorstel 16.0034
d.d. 29 maart 2016 inzake uitbreiding voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten
Eerdere aanbevelingen die aan betreffende ambtenaren zijn gegeven in het beleidsproces
worden nog in deze brief expliciet genoemd.
Resultaat: Gemeenteraadsleden en College hebben hiervan kennis genomen.
- Brief aan het College en gemeenteraadscommissies Werk en Inkomen en Onderwijs en Samenleving
over de het Raadsvoorstel 16.0080 Pilot Debt? to no debt! d.d. 24 augustus 2016.
In deze brief vraagt de Adviesraad aandacht voor maatwerk dat voor de jongeren nodig is bij
het aflossen van hun schulden en de mogelijkheid begeleid te worden bij het volgen van een
opleiding, ook wanneer de begeleiding vanuit de pilot is gestopt.
Resultaat: De commissies en het College hebben kennis genomen van de brief.
- Brief aan het College en gemeenteraadscommissie Onderwijs en Samenleving over de raadsvoorstellen
Evaluatie Leids Regio Model (LRM) Huishoudelijke ondersteuning (RV 16.0068) en Beleid eigen
bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo (RV 160072), d.d. 26 augustus 2016.
In deze brief wordt o.a. aandacht gevraagd om een ‘vinger aan de pols’ te houden bij mensen
die de hulp of ondersteuning stoppen, waarvan het risico op verslechtering van de situatie
aanwezig is. Ook stelt de Adviesraad dat een eigen bijdrage regeling geen reden voor cliënten
moet zijn om af te zien van de benodigde hulp of ondersteuning.
Resultaat: College en raadsleden hebben kennis genomen van de brief.
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5. Samenstelling
Per 31-12-2016 was de samenstelling van de Adviesraad WMO/Jeugd Leiden als volgt:
J. Dijkstra
Mevrouw C. Angenent

J.D. Hogendoorn
W. Pracht
Mevrouw C.G. van Rhee
W.J.M. Bunnik
Mevrouw H. Jobse
Mevrouw M. Cancrinus

voorzitter
lid, op voordracht van stichting ZON/Cliëntenraden
Rivierduinen
lid, op voordracht van Gehandicaptensportvereniging
‘De Sleutels’
lid, op voordracht van Cliëntenraad stichting
De Binnenvest
lid, op voordracht van de KBO, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de Oogvereniging Leiden e.o.
lid, op voordracht van Kans Plus Rijnstreek
adviseur Sociaal Domein
adviseur Jeugd
administrateur

Bureau
Mevrouw Y. Tel
Mevrouw M. Faraj

beleidsmedewerker
administratief ondersteuner vanaf 31 mei 2016

D.P. Engberts
T.A. Wassenberg

De Adviesraad had in 2016 de beschikking over een beleidsmedewerker voor 30 uur per week
en via Stichting Piëzo een vrijwillig administratieve ondersteuner voor 3 uur per week. De
notulen van de vergaderingen van de Adviesraad worden verzorgd door notuleerservice
Derian.
De Adviesraad houdt kantoor in het Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b te Leiden.

Adviesraad WMO Leiden
11 april 2017

9

