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Inleiding
In het coalitieakkoord Leiderdorp 2018-2022, opgesteld door LPL, VVD en CDA staat
dat er een overkoepelende Welzijnsadviesraad komt.
De huidige Wmo-adviesraad Leiderdorp participeert proactief op deze plannen en
geeft in dit document de coalitie advies over de inrichting en uitvoer van deze raad.
De raad heeft zich hiervoor verdiept in de materie en naar de omliggende
gemeenten gekeken hoe daar invulling is gegeven.
Voorstel voor een Adviesraad Sociaal Domein 2.1
De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners.
De basis hiervoor vormt de Wet maatschappelijke ondersteuning (versie 2015) in het
vervolg te noemen de Wmo 2015.
Onder de Wmo 2015 is een Wmo-adviesraad niet meer verplicht. Wel moeten
inwoners betrokken worden bij de uitvoering van deze wet en in staat gesteld
worden om gevraagd en ongevraagd advies te geven op het beleid. Het gaat in
de wet om burger- en cliëntparticipatie, en hoe ga je daar goed mee om.
De taken van een overkoepelende Welzijnsadviesraad zijn nog niet bekend, maar
worden afgestemd op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
De Wmo-adviesraad Leiderdorp stelt voor om de huidige raad om te vormen tot een
adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp, hierna te nomen: adviesraad.
De werkzaamheden van de adviesraad
•
•
•
•

De adviesraad is het adviesorgaan van de gemeente Leiderdorp binnen het
sociaal domein.
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en
ambtenaren van de gemeente Leiderdorp.
De adviesraad bevordert een integrale aanpak van onderwerpen die vallen
onder de Wmo 2015 en andere betrokken regelgeving; zoals Jeugdwet en de
Participatiewet.
De adviesraad is een onafhankelijk en deskundig orgaan.

Samenstelling
De adviesraad bestaat uit vrijwilligers / ervaringsdeskundigen die zich sterk betrokken
voelen bij /en een sterke affiniteit hebben met het sociaal domein. Zij hebben
expertise op een bepaald terrein (juridisch, medisch, financieel, politiek/bestuurlijk)
en kunnen deze inbrengen.
De adviesraad wordt verdeeld in nader te bepalen kerngroepen.
2

Burger- en cliëntenorganisaties maken geen deel uit van de adviesraad. Zij vormen
als het ware een schil om de adviesraad.
Betrekken burger- en cliëntorganisaties
•

•
•
•

(Vertegenwoordigers van) burger- en cliëntenorganisaties (de schil) kunnen
de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies geven c.q. vragen
aandacht te geven aan onderwerpen die onder het aandachtsgebied van
de adviesraad vallen.
De adviesraad hoort op verzoek vertegenwoordigers van burger- en
cliëntenorganisaties.
De adviesraad neemt deel aan door de gemeente Leiderdorp of de subregionale georganiseerde evenementen en themadagen binnen het
adviesterrein van de adviesraad.
De adviesraad speelt hierbij een (pro-)actieve rol

Samenwerking en afstemming
De adviesraad bevordert samenwerking met plaatselijke en sub-regionale burgeren cliëntenorganisaties om de kwaliteit van de advisering te waarborgen en het
draagvlak van de adviezen te vergroten, onder meer door het zich laten informeren
en bijwonen van “werkconferenties”.
Het beleidsadviesterreinen van de adviesraad wordt zowel ontwikkeld als
afgestemd op lokaal en sub-regionaal terrein, zover het de betrokken beleidsvelden
betreft.
De adviesraad zoekt en bevordert in eerste instantie samenwerking met ‘subregionale gemeenten (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). De adviesraad neemt
deel aan het voorzittersoverleg van de adviesraden Sociaal Domein in de regio. De
adviesraad breidt deze samenwerking uit door overleg met andere adviesraden. Dit
kan ook op ad hoc basis.
De adviesraad is zich ervan bewust dat het ‘adviesraadveld’ nogal verschilt van
gemeente tot gemeente en regio tot regio. De raad is er voorstander van om waar
mogelijk een soort van eenduidigheid binnen in ieder geval de regio te
bewerkstellingen en draagt hieraan zoveel als mogelijk bij.
Taakvelden de adviesraad
De adviesraad hanteert een integrale aanpak voor alle onderwerpen die het
sociaal domein betreffen. Hieronder vallen Jeugdzorg, Ouderenzorg, Welzijn, Werk
en Inkomen, Huisvesting en verder door de gemeente Leiderdorp aan te geven
onderwerpen. De huidige werkwijze van de WMO-adviesraad wordt gecontinueerd
met dien verstande dat de onderwerpen worden verdeeld over de leden. Om
werkdruk te verspreiden en kennis en ervaring te borgen.
Huidige Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp
De Wmo-adviesraad Leiderdorp kent, naast een onafhankelijk voorzitter, minimaal
acht en maximaal elf leden. Allen zijn inwoners van Leiderdorp en hebben kennis
van en affiniteit met de doelstellingen van de Wmo. De leden zijn niet verbonden
aan maatschappelijke organisaties om onafhankelijkheid te borgen.
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De taken en werkwijze van de Wmo-adviesraad Leiderdorp zijn vastgelegd in de
“Regeling Wmo-adviesraad gemeente Leiderdorp”, vastgesteld door het College
van B&W op 9 december 2008 en geldend met terugwerkende kracht per 1 januari
2008.
De Wmo-adviesraad Leiderdorp laat zich informeren via overleg met de wethouder
en op verzoek via de (beleids-)ambtenaren van de gemeente Leiderdorp en door
het bijwonen van bijeenkomsten. Daarnaast geeft de Wmo-adviesraad gevraagd
en ongevraagd advies en preadvies over conceptbeleidsstukken. De WMOadviesraad adviseert op hoofdlijnen en niet op detail en individueel niveau.
De Wmo-adviesraad Leiderdorp komt tenminste zes keer per jaar bijeen, iedere
laatste vrijdag van de maand in het gemeentehuis van Leiderdorp. De
vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf op de website van de adviesraad
Leiderdorp aangekondigd.

Randvoorwaarden invulling taakvelden
De adviesraad kan goed functioneren met:
• Voldoende capabele vrijwilligers die zich willen inzetten voor een goed
afgewogen. gevraagd of ongevraagd advies aan het college van
Burgemeester en Wethouders en / of de gemeenteraad
• Een onafhankelijk voorzitter en vice voorzitter
• Het maximum aantal leden van negen. Deze worden al maar gelang de
betrokken onderwerpen verdeeld over drie kerngroepen.
• Tijdige en juiste informatie vanuit de ambtelijke organisatie met betrekking tot
de werkvelden van de adviesraad.
• Het kunnen realiseren van een optimale samenstelling van de raad, indien
incidenteel één of meer noodzakelijke kwaliteiten gemist worden, draagt de
raad er zorg voor dat deskundige adviseurs beschikbaar zijn c.q. op afroep
‘ingevlogen’ kunnen worden
• Professionele secretariële ondersteuning
Communicatie
Om optimaal te kunnen communiceren heeft de adviesraad Leiderdorp de
volgende middelen tot haar beschikking:
•
•
•
•
•

(Vaste) plek in rubriek weekblad gemeente aan huis + op website gemeente
info over de raad.
Een up to date website
Facebookpagina
Eén keer per twee jaar een werkconferentie, die te maken heeft c.q. gericht is
op integrale aanpak en gericht is op de geprioriteerde doelgroepen bij te
wonen
Is er tijd en capaciteit beschikbaar in de vorm van secretariële ondersteuning
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Begroting
Voor de uitoefening van de taak dient de adviesraad tijdig te kunnen beschikken
over de conceptbegroting zodat gevraagd en ongevraagd advies daarop kan
worden geven.
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