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.
Met het opheffen van de Adviesraad Werk en Inkomen in januari 2017 en na overleg met
wethouder Zorg Welzijn en Jeugd, heeft de Adviesraad in 2017, tegen de achtergrond van de
integrale taken van de gemeente vanuit de Wmo en Jeugdwet, geadviseerd over
schuldenproblematiek en re-integratie.
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 2017, een overzicht van de uitgebrachte adviezen en tot slot de namen van de
personen die samen de Adviesraad vormen.
In 2017 bracht de Adviesraad 7 gevraagde adviezen en 4 ongevraagde adviezen uit. Daarnaast
heeft de Adviesraad in beleidsprocessen vroegtijdig aanbevelingen gegeven.
Er is door de Adviesraad in 2017 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel in
het overleg met de wethouder, als in het overleggen met betrokken beleidsambtenaren. Ook is
contact onderhouden met gemeenteraadsleden met Wmo en Jeugd in hun portefeuille.
Contacten met derden zijn gecontinueerd en uitgebreid, zoals contacten met
ervaringsdeskundigen, 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.
Voor de domeinen Jeugd en Werk & Inkomen doet de Adviesraad een beroep op
ervaringsdeskundigen.
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 2017 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting:
• In maart heeft mevrouw Thea Dickhoff de heer Jelke Dijkstra opgevolgd als
voorzitter van de Adviesraad.
• In april is op voordracht van de Oogvereniging mevrouw Elly Mulder
toegetreden tot de Adviesraad en vulde hiermee de vacature van de heer Pracht
op.
• Mevrouw Patricia Brackel-Burgemeester is ook in april toegetreden tot de
Adviesraad, op voordracht van de Reuma Patiënten Vereniging.

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 2017 elf keer een plenaire vergadering gehouden.
Een greep uit de onderwerpen op de agenda:
- Functioneren van de Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams
- Kader sociale wijkteams
- Uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Leiden
- Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
- Doorontwikkeling naar een Adviesraad Sociaal Domein
- Kwalitatieve monitoring van het Sociaal Domein
- Mantelzorgondersteuning
- Armoedebeleid
- Inleiding Participatiewet
- Schuldhulpverlening
- Versterking netwerk dementie
- Onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo, W&I en Jeugd
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 2017 heeft de
Adviesraad in maart en november overleg gehad met de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn
mevrouw R.A. van Gelderen. Besproken onderwerpen zijn o.a. doorontwikkeling van de
Adviesraad, versterking dementieketen, implementatie van het VN verdrag handicap,
onafhankelijke cliëntondersteuning en zorgleerlingen in het MBO.
Werkbezoeken en deelname aan bijeenkomsten
Adviesraadsleden willen op de hoogte blijven van lokale en landelijke ontwikkelingen en hun
kennis op peil houden. Hiervoor is deelgenomen aan verschillende soorten bijeenkomsten zoals
Jeugdcafé’s, themabijeenkomsten Jeugd in Holland Rijnland verband over pgb, wachtlijsten,
voortijdig schoolverlaten en sturen op kwaliteit, een netwerkbijeenkomst over passend
onderwijs, themabijeenkomsten van Transmuralis, Von Münchhausenbijeenkomsten,
bijeenkomsten van het Platform Gehandicapten Leiden, congres over de Piëzo methodiek,
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leermiddag over het benutten van cliëntervaringen, netwerkbijeenkomst onafhankelijke
cliëntondersteuning, bijeenkomsten van de landelijke koepel Adviesraden Sociaal Domein,
symposium van de LVvM, Voor de Jeugddag, netwerkbjieenkomst van het provinciaal platform
mobiliteit en een themabijeenkomst ervaringsdeskundigheid.
Werkbezoeken zijn afgelegd aan en gesprekken zijn gevoerd met Stg. Movens(dagbesteding
Rivierduinen in de wijk), Cliëntenraad Curium, sociale wijkteams Stevenshof en Roodenburg,
een huisarts, Stg. Topaz afd. Katwijk(Huntington), de consulent Levensvragen, Stg. Defence for
Children, Merelfoundation, Transmuralis, bestuur en interim manager coöperatie Sociale
Wijkteams, Exposeyour en de vice-directeur/programmacoördinator van de Leiden islam
academie, universiteit Leiden
Eigen website
De Adviesraad publiceert heeft een eigen website. Deze is te vinden via
www.adviesraadwmoleiden.nl. Op de site staan o.a. de uitgebrachte adviezen en de reactie van
het college hierop.
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.
3.4 Speerpunten voor 2017
Kwalitatieve monitoring van het sociaal domein vanuit cliëntperspectief
Hoe gaat het met burgers in een kwetsbare positie? Weten ze de weg te vinden naar de Jeugd
en Gezinsteams (JGT’s) en Sociale Wijkteams (SWT’s), wordt daadwerkelijk bijgedragen aan
het versterken van de zelfredzaamheid, doen mensen een beroep op elkaar etc.?
De Adviesraad heeft in verband hiermee advies uitgebracht over de in te richten
kwaliteitscommissie sociaal domein(zie bij adviezen). Daarnaast is een jaarlijks terugkerend
onderwerp op de agenda van de Adviesraad de bestudering van de diverse
cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein voor de gemeente Leiden. Aan de hand
hiervan formuleert de Adviesraad aandachtspunten. Voor de monitor over 2017 waren dit:
betrek de Adviesraad tijdig bij de opzet van de monitor en betrek de Adviesraad bij de
inrichting van de methode voor de kwalitatieve monitoring, deze aanbevelingen worden
meegenomen in de gesprekken met de diverse ambtenaren en wethouder.
Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de gemeente
Leiden.
In april 2016 is dit verdrag geratificeerd door de Nederlandse regering. De Adviesraad volgt de
voorbereidingen voor de implementatie van dit verdrag in de gemeente Leiden nauwgezet.
De Adviesraad heeft naar aanleiding van het plan van aanpak voor de gemeente Leiden ‘Leiden
laagdrempelig’ verschillende gesprekken gehad met betreffende ambtenaren en andere
betrokkenen. De Adviesraad heeft met name aanbevelingen gegeven ten aanzien van de brede
implementatie in het hele sociale domein. Dit betekent dat ook stappen gezet moeten worden
ten aanzien van inclusief beleid voor onderwijs, dagbesteding/werk en wonen. In het plan van
aanpak wordt op de korte termijn met name aandacht gegeven aan de toegankelijkheid van de
openbare ruimte.
Jeugdhulp 2017
In 2016 heeft de Adviesraad deelgenomen aan de fysieke overlegtafel voor bestuurlijk
contracteren regio Holland Rijnland. Hoe is de uitwerking in de praktijk? Kan invulling worden
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gegeven aan de uitgangspunten met betrekking tot kwaliteit: is er continuïteit van hulpverlening,
hoe is de medezeggenschap geregeld e.d.?
De Adviesraad heeft in 2017 nog een aantal maal aan de ontwikkeltafel Jeugdhulp deelgenomen,
verder heeft de Adviesraad signalen en ervaringen opgehaald uit zijn contacten met de diverse
organisaties en deelname aan bijeenkomsten.
Daarnaast heeft de Adviesraad deelgenomen aan de beoordeling van projecten voor het tijdelijk
fonds Jeugdhulp Holland Rijnland. De Adviesraad monitort 3 van de gehonoreerde pilots, te
weten die met betrekking tot 24-uurszorg, zorg-onderwijstrajecten en JOT naar Fact
certificering.
3.5 Overige activiteiten
In de regio vindt er structureel een voorzittersoverleg plaats tussen de Wmo-adviesraden van
Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. In 2017
vond dit driemaal plaats.
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. In 2017 stonden m.n. het normenkader huishoudelijk ondersteuning, vernieuwing
dagbesteding en begeleiding en de decentralisatie van de maatschappelijke zorg op de agenda.
3.6 Tot slot
De Adviesraad heeft in 2017 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 2017 advies heeft uitgebracht.
4.1 Gevraagde adviezen
- Inspraaknota concept beleidskader spelen en bewegen d.d. 30 augustus 2017
Geadviseerd wordt in het beleidskader meer aandacht te besteden aan het stimuleren van
bewegen en spelen van mensen uit moeilijk bereikbare doelgroepen. Het college heeft in haar
reactie de meeste aanbevelingen niet opgevolgd, deze komen voor het grootste gedeelte weer
terug bij het uitvoeringsplan. Dit zal in 2018 opgesteld worden.
- Aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2018-2025 d.d. 29 juni 2017
De belangrijkste aanbevelingen bijv. t.a.v. het meeverhuizen van hulpmiddelen, het betrekken
van deelname vanuit cliëntperspectief aan de beoordelingscommissie en het ophalen van
ervaringen en signalen zijn overgenomen. Een adviesraadslid van de Adviesraad Leiderdorp
heeft deelgenomen aan de beoordelingscommissie.
- Kwaliteitscommissie Zorg, raadsvoorstel d.d. 16 mei 2017, advies d.d. 29 mei 2017
Aanbevelingen worden gegeven ten aanzien van de taak en samenstelling van de in te richten
kwaliteitscommissie.
De reactie van het college was positief: aanbevelingen zijn overgenomen bij de uitwerking van
het voorstel. De Adviesraad zal betrokken blijven bij het meedenken over de samenstelling van
de commissie. Eind 2017 is de commissie geïnstalleerd.
5

- Toekomst huishoudelijke ondersteuning Leidse regio d.d. 27 maart 2017
Het advies van de Adviesraad hierbij is: investeren in een goed gesprek. Het college
onderschrijft dit. Daarnaast gaat het college in op de wens om de Adviesraad tijdig te betrekken
bij het monitoren van de uitwerking van het nieuwe beleid. De Adviesraad heeft naar aanleiding
hiervan deelgenomen aan de regionale werkgroep normenkader huishoudelijke ondersteuning.
- Toekomst eigen bijdrage Leidse regio d.d. 27 maart 2017
Het belangrijkste advies is dat het hanteren van een eigen bijdrage geen belemmering moet zijn
voor het vragen van benodigde hulp en ondersteuning.
Twee van de zes adviezen zijn als punt opgenomen in de overweging bij het voorstel: financiële
situatie in kaart brengen en het onder de aandacht brengen van de collectieve verzekering
Het college geeft aan dat deze adviezen via het zorgvuldig gesprek in het sociaal wijkteam
worden geborgd (risicogroepen in beeld brengen, passende maatwerkvoorziening voor
inkomens tussen 120-150%)
- Beleidsplan schuldhulpverlening d.d. 14 april 2017
In zijn advies onderschrijft de Adviesraad de preventieve aanpak, maar vindt dat de gemeente
hierin ambitieuzer mag zijn.
Uit de collegereactie wordt opgemaakt dat geen van de adviezen gevolgen heeft voor het
beleidsplan. Drie van de adviezen onderschrijft het college echter wel: preventieve aanpak,
risicogroepen die in het plan worden genoemd, duidelijke afspraken en taakafbakening partners,
en het zorgvuldige gesprek. Ten aanzien van de overige adviezen zoals het ambitieuzer zijn geeft
het college aan dat alle mensen met bepaalde betalingsachterstanden benaderd worden,
uitbreiding naar andere betalingsachterstanden wordt overwogen bij succesvol zijn van de pilot.
Ten aanzien van de uitbreiding van de risicogroepen met mensen uit de GGZ vindt het college
dat deze vertegenwoordigt zijn in de doelgroep maatschappelijke opvang. De andere
doelgroepen worden wellicht toegevoegd na de evaluatie van het preventieplan.
- ‘Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie’ d.d. 23 maart 2017
De Adviesraad vraagt aandacht voor het bereiken van specifieke doelgroepen, verschillende
manieren van jongerenparticipatie en een concrete uitwerking voor jongeren van het VN
Verdrag. Het advies ten aanzien van het bereiken van specifieke doelgroepen heeft tot
aanpassing geleid. De andere aanbevelingen vindt het college reeds voldoende geborgd in het
bestaande beleid.
4.2 Ongevraagde adviezen
- Gezamenlijk advies voorzittersoverleg Leidse regio en Katwijk, Jeugdzorg 3e kwartaal 2016, d.d. 28
maart 2017
Geadviseerd wordt o.a. meer aandacht te besteden aan trendanalyses en onderlinge vergelijking
met andere gemeenten.
De gezamenlijke colleges vinden dat analyse in de gemeenten plaatsvindt binnen de
verschillende samenwerkingsverbanden en beleidskaders en volgen het advies niet op. Wel
nodigen ze de adviesraden uit om hierover in gesprek te gaan met hun gemeenten.
- Rapport Rekenkamercommissie ‘Grip op vertrouwen’ d.d. 14 april 2017
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie sluiten aan bij eerdere uitgebrachte adviezen
van de Adviesraad. Aandacht wordt gevraagd voor o.a. verduidelijken van de opdracht van de
wijkteams en prioriteiten die het College stelt.
Naar aanleiding van de bespreking van het onderzoek van de Rekenkamercommissie is het
kader sociale wijkteams opgesteld. Hierin wordt de opdracht aan de teams verduidelijkt. De
Adviesraad heeft nog wel aanvullingen ten aanzien van de indicatoren van het functioneren van
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de wijkteams en brengt hier waarschijnlijk in 2018 advies over uit. Daarnaast blijft de
Adviesraad de ontwikkelingen t.a.v. de wijkteams volgen.
- Vervolgadvies onafhankelijke cliëntondersteuning d.d. 14 april 2017
De Adviesraad adviseert het College met behulp van goede voorbeelden en ervaringen uit het
land kritisch te kijken naar de huidige invulling en verbeteringen aan te brengen. Deze
aanbevelingen gaan met name over het borgen van de onafhankelijkheid en het kunnen
bedienen van alle doelgroepen in het sociale domein
Naar aanleiding van dit advies is het onderwerp besproken in het overleg met de wethouder in
november 2017 en in een overleg met de betreffende ambtenaar begin 2018 zijn onze
aanbevelingen opnieuw besproken. Het college is bereid mogelijkheden te onderzoeken de
invulling van de functie opnieuw te beschouwen en heeft hieraan in samenspraak met de
Adviesraad een plan verbonden. Deze positieve wending is mede te danken aan de aandacht die
voor de cliëntondersteuning ook op landelijk niveau is, door het gezamenlijke koplopersproject
van Movisie, Iederin en de VNG en de extra gelden die voor de onafhankelijke
cliëntondersteuning naar de gemeenten komen.
- Ongevraagd advies dementieketen d.d. 2 januari 2017
In dit advies wordt aandacht gevraagd voor de positie van dementerenden en hun naasten. Sinds
het wegvallen van veel casemanagers dementie weten dementerenden en hun naasten niet waar
ze aan toe zijn.
In de collegereactie wordt de toezegging gedaan de Adviesraad te betrekken in het traject naar
een soepele en sterke dementieketen. In juni 2017 heeft de Adviesraad deelgenomen aan een
bijeenkomst van de regionale klankbordgroep dementie waar plannen van de gemeente en de
zorgverzekeraar t.a.v. de vormgeving van de dementieketen werden gepresenteerd. Daarnaast
heeft de Adviesraad deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten over de laatste ontwikkelingen
op dit terrein, georganiseerd door Transmuralis en de gemeente Leiden. De huidige stand van
zaken is dat de betaaltitel dementie terugkomt en er een expertisenetwerk dementie is
ingericht waar professionals met hun vragen terecht kunnen.
4.3 Advisering in een vroeg stadium
De Adviesraad heeft met de gemeente gesproken over onder andere de volgende
beleidsontwikkelingen:
− Ondersteuning van mantelzorgers. Naar aanleiding van de evaluatie van de inzet
middelen mantelzorgondersteuning 2015-2017 en het conceptraadsvoorstel besteding
middelen mantelzorgondersteuning 2018-2020, heeft de adviesraad een gesprek gehad
met de betreffende ambtenaar. In dat gesprek zijn aanbevelingen gegeven t.a.v.
inzichtelijk maken of de gesubsidieerde organisaties daadwerkelijk voldoen aan de vraag
van de mantelzorgers, want een inhoudelijke analyse van de projecten wordt namelijk
gemist. Daarnaast is er aandacht nodig voor problematiek waar mantelzorgers mee te
maken krijgen ten gevolge van het langer zelfstandig wonen.
− Naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Wooncoach senioren’, heeft de Adviesraad
aanbevelingen gegeven zoals: begin met een grondige analyse van de problematiek, benut
daarbij de reeds aanwezige kennis/informatie uit de diverse onderzoeken die al
gehouden zijn, zoals bijv. in de Professorenwijk. Kijk ook naar goede voorbeelden elders
in het land, trek lering uit de eerdere Leidse pilot ‘seniorenmakelaar’, richt het
onderzoek niet alleen op verhuizen, maar met name op de andere zo belangrijke
factoren en betrek vooral de ouderen zelf erbij. Het onderzoek is begin 2018 afgerond
en het beschikbare budget wordt ingezet om een projectleider aan te stellen die de
samenwerking tussen corporaties en wijkteams moet versterken en onderzoekt of
ouderenadviseur die onderdeel uitmaken van de wijkteams kunnen worden bijgeschoold
en meer tijd aan de woningvraag van ouderen kunnen besteden.
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− Concept Re-integratieverordening Participatiewet. De Adviesraad heeft een aantal
opmerkingen gemaakt ten aanzien van het ontbreken van informatie waar men terecht
kan met klachten, over het ontbreken van een beschrijving van de plichten van het
college en een vraag over welke doelgroepen deze verordening gaat. De
beleidsambtenaar heeft schriftelijk een toelichting gegeven op onze vragen/opmerkingen.
Deze hebben niet tot aanpassing geleid van het stuk
− Naar aanleiding van de concept aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning
2015, heeft de Adviesraad vragen gesteld over hoe tot de hoogte van de percentage van
de bijdragen voor een pgb van beschermd wonen, begeleiding en dagbesteding is
gekomen. Hierop is een bevredigend schriftelijk antwoord gekomen van de gemeente
namelijk dat hiervoor gekeken wordt naar de verhouding tussen de tarieven die het
CAK bij zorg in natura hanteert en de gehanteerde pgb bedragen.

4.4 Overig
Aandachtspunten Sociaal Domein vanuit cliëntperspectief voor politieke partijen ter voorbereiding op de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 gemeente Leiden d.d. 23 juni 2017
De Adviesraad vraagt in de partijprogramma’s aandacht te besteden aan o.a. mensen in een
kwetsbare positie, onafhankelijke cliëntondersteuning, inclusief en integraal beleid.
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5. Samenstelling
Per 31-12-2017 was de samenstelling van de Adviesraad WMO/Jeugd Leiden als volgt:
Mevrouw Th.C. Dickhoff
Mevrouw C. Angenent

voorzitter
lid, op voordracht van stichting ZON/Cliëntenraden
Rivierduinen
Mevrouw P.J.M. Brackel-Burgemeester lid, op voordracht van Reuma patiëntenvereniging
Leiden e.o.
D.P. Engberts
lid, op voordracht van Gehandicaptensportvereniging
‘De Sleutels’
T.A. Wassenberg
lid, op voordracht van Cliëntenraad stichting
De Binnenvest
Mevrouw S. Hageman
lid, op voordracht van de Leidse Vereniging van
Mantelzorgers
J.D. Hogendoorn
lid, op voordracht van de KBO, afdeling Leiden
Mevrouw E. Mulder
lid, op voordracht van de Oogvereniging Leiden e.o.
Mevrouw C.G. van Rhee
lid, op voordracht van Kans Plus Rijnstreek
Mevrouw Y. Bommeljé
deskundige Werk & Inkomen
Mevrouw H. Jobse
adviseur Jeugd
Mevrouw M. Cancrinus
administrateur
Bureau
Mevrouw Y. Tel
Mevrouw M. Faraj

beleidsmedewerker
administratief ondersteuner

De Adviesraad had in 2017 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
10 april 2018
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