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Inleiding  
 
Het Sociaal Domein omvat een aantal wettelijke regelingen en taken die de gemeente moet 
uitvoeren. Het doel daarbij is dat alle burgers in staat worden gesteld om volwaardig mee te 
kunnen doen (participeren) in de samenleving. In het bijzonder kwetsbare (groepen) burgers 
zoals ouderen of mensen met lichamelijke of verstandelijke functiebeperkingen, chronisch 
zieken, personen met psychische of psychosociale problematiek, vrijwilligers en 
mantelzorgers.  
De Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Leiderdorp is op 11 november 
2007 door het College van burgemeester en wethouders (hierna te noemen het College) van 
Leiderdorp ingesteld. Per 1 juni 2019 is de Regeling Adviesraad Sociaal Domein in werking 
getreden. De Adviesraad Wmo Leiderdorp is hiermee omgevormd tot de Adviesraad Sociaal 
Domein Leiderdorp. Dit heeft ook betekend dat het aantal beleidsvelden, waarover advies 
kan worden uitgebracht, is uitgebreid.  
De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente, in casu het College van 
burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Leiderdorp, gevraagd en 
ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de wettelijke 
taken in het Sociaal Domein.  
 
Het (advies)takenpakket van de Adviesraad beslaat sinds de wijziging van Adviesraad Wmo 
Leiderdorp in Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp de volgende onderwerpen:  
1. Het College adviseren over voorgenomen besluiten in de beleidsvoorbereidende 

procedure op de terreinen van maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de 
Participatiewet, de wet sociale werkvoorziening en aangrenzende terreinen, zoals de 
huisvesting van bijzondere groepen. 
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2. Het College (gevraagd en ongevraagd) adviseren over de beleidsterreinen die het Sociaal 
Domein betreffen, te weten armoede, communicatie, cultuur, jeugd en onderwijs, 
maatschappelijke zorg, mantelzorg, ouderen, schulden, huisvesting (contingent), sport, 
vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk, werk en inkomen, welzijn op recept, vervoer, en 
daarnaast algemene aangelegenheden die niet onder één beleidsveld zijn te vatten zoals 
samenwerking met Incluzio). 

3. Het signaleren en/of adviseren over landelijke, regionale en lokale relevante 
ontwikkelingen dan wel knelpunten in de uitvoering van taken binnen het Sociaal 
Domein.  

  
 

Taak van de gemeente binnen het Sociaal Domein 
 
Gemeenten dienen zich bezig te houden met:  
➢ Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 

toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een 
beperking en ouderen, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het 
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 

➢ Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking 
of met chronische psychische of psychosociale problemen of ouderen, zoveel mogelijk in 
de eigen woonomgeving. 

➢ Het bieden van beschermd wonen of opvang.  
➢ Het leiden naar werk en het bestrijden van armoede. 
➢ De juiste toegang tot de Jeugdzorg. 
➢ Vluchtelingenwerk: opvang en begeleiding en toeleiding naar werk (participatiewet, 

schuldhulpverlening en minimabeleid)en een zelfstandig bestaan. 
➢ Het bieden van voldoende cultuur, sport en onderwijs. 
➢ Op weg naar een dementievriendelijke samenleving. 
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Taken en werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp (verder 
Adviesraad) 
 
Algemeen 
De Adviesraad bestaat naast een onafhankelijk voorzitter, uit minimaal acht en maximaal elf 
leden. Allen zijn inwoners van Leiderdorp en hebben kennis van en affiniteit met de 
doelstellingen van de werkvelden binnen het Sociaal Domein. De leden zijn niet verbonden 
aan maatschappelijke organisaties.  
De taken en werkwijze van de Adviesraad zijn vastgelegd in de “Regeling adviesraad  
Leiderdorp”, vastgesteld door het College.  
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en preadvies over 
(concept)beleidsstukken en relevante ontwikkelingen. De Adviesraad adviseert op 
hoofdlijnen en niet in detail of op individueel niveau.   
De Adviesraad laat zich informeren via overleg met de wethouder en via de 
beleidsambtenaren van de gemeente Leiderdorp. Daarnaast bezoeken leden van de 
Adviesraad informatiebijeenkomsten en bijeenkomsten waarbij met inwoners van 
Leiderdorp ervaringen gedeeld kunnen worden.  
De Adviesraad komt ten minste zes keer per jaar bijeen in het gemeentehuis van Leiderdorp. 
De vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf op de website 
www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl aangekondigd. Door de vele ontwikkelingen op 
het sociaal domein, vergaderde de Adviesraad de laatste jaren ongeveer 10 keer per jaar.  
 
Activiteiten 

1.  Vergaderingen als Adviesraad Wmo en Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp. 
2.  Overleg met Incluzio.  

Dit overleg is ingevoerd sinds Incluzio veel taken op het terrein van het Sociaal 
Domein behartigt. De Adviesraad en Incluzio stemmen in grote lijnen op elkaar af en 
wisselen informatie uit over lopende en nog op te pakken activiteiten. 

3. Overleg met wethouder Beekhuizen over Jaarverslag en relevante ontwikkelingen. 
4.  Overleg met raadsleden.  

Op verzoek van een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad heeft de Adviesraad 
een middag met leden uit de raad gesproken. Dit was een vruchtbare bijeenkomst, 
tijdens welke de werkzaamheden van de Adviesraad helder over het voetlicht konden 
worden gebracht.  

5.  Participatie bij consultatierondes Jeugdhulp waarbij knelpunten en informatie over 
de huidige stand van zaken bij het verlenen van Jeugdhulp naar voren kwamen. Deze 
informatie komt ten goede aan een juiste advisering van de Adviesraad aan het 
College. 

6.  Sollicitatieronde nieuwe Adviesraadleden in verband met uitbreiding werkveld naar 
heel Sociaal Domein.  
Dit heeft geleid tot het aantrekken van 3 nieuwe bekwame leden. Het College heeft 
hen op 9 januari 2020 officieel benoemd. Vooruitlopend hierop hebben zij, met 
instemming van de zijde van de gemeente, deelgenomen aan de vergaderingen van 
de Adviesraad sinds november 2019. 

7. Aanwezig bij Politiek Forum in verband met bespreking jaarverslag Adviesraad Wmo 

en toegang tot Jeugdhulp. Tijdens dit Politiek Forum heeft de Adviesraad zich via het 

bespreken van het Jaarverslag over 2018 gepresenteerd aan de raadsleden. 

http://www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl/
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8. Jurylid vrijwilligersprijs. De Adviesraad is q.q. in de jury vertegenwoordigd. 

9.  Bijeenkomst vrijwilligers in Dwars georganiseerd door Incluzio waarbij de Adviesraad 
zich heeft gepresenteerd.  
De Adviesraad heeft gesprekken gevoerd met vrijwilligers die betrokken zijn bij 
diverse activiteiten georganiseerd door Incluzio, voor de inwoners van Leiderdorp.  

10.  Aanwezig bij minisymposium Jeugdhulp met verblijf in Holland-Rijnland (boost geven 
aan het denken over en het handelen op het gebied van jeugdhulp en verblijf in onze 
regio). 

11. Bijeenkomst dementievriendelijke gemeente in de Scheppingskerk. 
12.  Regiovoorzittersoverleg met de adviesraden van Leiderdorp, Teylingen, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude.  
In dit overleg worden ervaringen gedeeld en gesproken over gezamenlijke relevante 
beleidsonderwerpen. Waar nodig en mogelijk wordt intensief samengewerkt om tot 
gezamenlijke advisering te komen. Tijdens de laatste vergaderingen hebben 
uitwisseling van en advisering over spelende onderwerpen, jeugdhulp en de 
omvorming van Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning naar Adviesraad 
Sociaal Domein centraal gestaan. Dit laatste ‘fenomeen’ speelt bij alle deelnemers 
aan het voorzittersoverleg. 

13.  Bijeenkomst uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg Leidse Regio. 
Daarnaast worden de leden met enige regelmaat gevraagd om hun expertise in te zetten in 
diverse gremia, zoals in het kader van samenwerking jeugdhulp en huisartsen(zorg) en 
opvang. 
 
Uitgebrachte adviezen 
In 2019 heeft de Adviesraad de volgende adviezen uitgebracht 
1. 26 februari Advies op Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 
De Adviesraad heeft onder meer gewezen op de onduidelijke invulling van de discretionaire 
bevoegdheid, het beleggen van de verantwoordelijkheid voor het financieren van organiseren van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang in relatie tot de centrumgemeente na 2021. 
Daarnaast is artikelsgewijs gewezen op een aantal onduidelijkheden. 
Het College heeft de opmerkingen afdoende beantwoord en/of overgenomen. 
 

2. Februari Aanbieden Discussiestuk Adviesraad Sociaal Domein 
Eind 2018 heeft de Adviesraad een discussiestuk opgesteld over een mogelijke invulling van een 

overkoepelende Adviesraad zoals genoemd in het Coalitieakkoord. Het College heeft dit stuk 

verwerkt in de Regeling adviesraad Sociaal Domein met de kanttekening dat de Adviesraad moet 

worden uitgebreid met de nog ontbrekende expertise. Daarnaast heeft het College gewezen op de 

mogelijke komst van een regionale adviesraad sociaal domein. 

3. 24 april  Advies over conceptvisie Jeugdhulp Leidse Regio versie 21 maart 2019 
Via de Adviesraad Leiden heeft de Adviesraad Leiderdorp de conceptvisie ontvangen en gereageerd 

naar het College van de gemeente Leiderdorp. De opmerkingen van de Adviesraad Leiden worden 

gedeeld door de Adviesraad Leiderdorp met als aanvulling dat het voor een tijdige signalering 

noodzakelijk is om ook het onderwijs erbij te betrekken. Er wordt wel naar verwezen maar hun rol is 

nog onduidelijk. Verder is het belangrijk om ervoor zorg te dragen dat spelers in het voortraject beter 

gaan samenwerken. Het verdient aanbeveling om hiervoor een Platform in te richten met een goede 

verwijzingssystematiek. Om de preventieve taak en diagnostiek te verbeteren is het noodzakelijk dat 

de kwaliteit van de spelers wordt geborgd door opleiding en regelmatige bijscholing. 
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4. 9 mei  Ongevraagd advies over crowdfunding en plaatsing AED’s 
De Adviesraad heeft aandacht gevraagd voor de diverse veiligheids- en kwaliteitseisen die gesteld 
worden aan het plaatsen en gebruiken van AED’s. De gebruikers van een AED moeten een cursus 
hebben gevolgd die nogal prijzig is. Wat is de rol van de gemeente hierbij? 
 

5. 23 mei  Advies over regeling adviesraad sociaal domein 
De Adviesraad had vragen over de (onafhankelijke) positie en de werkvelden van de Adviesraad 

Sociaal Domein Leiderdorp. Dat is namelijk van invloed bij de werving van nieuwe leden. Daarnaast 

waren er vragen over de samenwerking c.q. samenvoeging van de regionale adviesraden. 

6. 3 juli   Advies over Klantervaringsonderzoek  Werk & Inkomen Leiden en       
Leiderdorp  

De Adviesraad heeft aandacht gevraagd voor verdere versterking van de samenwerking met partners 

in het veld, voor achtergrond, opleidingsniveau en versterking vakmanschap van klantmanagers, de 

samenwerking met Incluzio en het nader verduidelijken van de notie over het gerichter inzetten van 

ondersteunende voorzieningen. Daarnaast adviseert de Adviesraad om in het vervolgonderzoek in 

2021 de verschillen tussen het beleid in Leiderdorp en Leiden in ogenschouw te nemen. 

7. 3 juli   Advies over beleidsregels Job coaching 
De Adviesraad zag geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

8. 17 juli   Advies over enquête Regiotaxi 
In zijn advies heeft de Adviesraad aangegeven dat gebruikers van de Regiotaxi vrezen dat het nadelig 

is hun identiteit prijs te geven door het invullen van de enquête. Dat leidde er in eerdere 

onderzoeken toe dat de respons tegenviel en daardoor het beeld niet volledig was. De Adviesraad 

heft een aantal voorstellen gedaan, zoals wijzen op de anonimiteit, om een hogere respons te 

kunnen krijgen. 

9. 17 juli   Ongevraagd advies over gemeentelijke website 
De Adviesraad heeft de gemeentelijke website doorgelicht op informatie en linkjes op het terrein van 

maatschappelijke ondersteuning op het Sociaal Domein. De bevindingen zijn doorgegeven aan het 

College en het is goed om te zien dat de opmerkingen van de Adviesraad ter harte zijn genomen en 

de website een update heeft ondergaan. De website is toegankelijker en actueler geworden. 

10. 18 oktober  Advies over de verordening maatschappelijke ondersteuning  
Leiderdorp 2020 

De Adviesraad heeft geadviseerd om een infographic (schematisch overzicht) te maken om de 

doelgroep zo duidelijk mogelijk te informeren over procedures en termijnen. Daarnaast adviseert de 

Adviesraad om hergebruik van voorzieningen te stimuleren en ook mogelijk te maken door een 

meldingsplicht door de cliënt op te nemen wanneer voorziening niet meer wordt gebruikt.   

11. 18 oktober  Advies over vervoersregelingen maatschappelijke ondersteuning 
De Adviesraad heeft aangegeven dat het vervallen van het tariefverschil nadelig werkt voor 65 

plussers met een beperking, omdat het betekent dat 65 plussers die vanwege een beperking gebruik 

moeten maken van de Regiotaxi meer moeten betalen dan leeftijdgenoten met een persoonlijke OV 

chipkaart. De laatsten krijgen immers een korting van 34%. 

  



 
 

7 Jaarverslag 2019 – Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp 

 

12. 19 oktober  Advies over conceptnota Sporten en Bewegen 
De Adviesraad heeft een aantal opmerkingen c.q. tips gegeven, die kunnen bijdragen aan de kwaliteit 

van het aanbod en het gebruik ervan door de doelgroep. Bijvoorbeeld zorg voor meer 

parkeerplaatsen voor fietsers en bijzondere voertuigen zoals scootmobielen bij accommodaties, en 

voor betere brede fietspaden. 

13. 20 november Advies over consultatie programmaplan jeugdhulp Leidse regio 
Naast de opmerkingen die de Adviesraad in april heeft gemaakt op de Visie, heeft de Adviesraad 

vragen gesteld over hoe maatschappelijk rendement zal worden gemeten en over het ontschotten 

van de financieringsstromen en het beperken van de administratieve lasten. Daarnaast heeft het 

kabinet het voornemen om de specialistische jeugdhulp regionaal in te richten. Het is goed om te 

lezen dat er al bovenregionaal wordt samengewerkt. Dat kan de aanbesteding ten goede komen als 

het voornemen van het kabinet wordt uitgevoerd. 

14. 25 november Brief aan gemeenteraad met uiting van zorg van Adviesraad over 
vallen van College voor de doelgroepen van het Sociaal Domein 

 
Samenstelling Adviesraad Leiderdorp 
In 2019 telde de Adviesraad Wmo Leiderdorp vijf leden en een onafhankelijk voorzitter: de 
heer H. van der Zande. De administratieve ondersteuning en ICT beheer zijn extern belegd 
en uitgevoerd door Astrid Selier van Stimulanszz. 
Per 1 juni Is de Adviesraad Wmo omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp 
wat een uitbreiding van de werkvelden inhield (hiervoor besproken). Na werving en selectie 
heeft het College op voordracht vanuit de Adviesraad drie nieuwe leden benoemd. Eind 
2019 bestaat de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp uit acht leden en een onafhankelijke 
voorzitter.  
 
Begroting 
Voor een goede uitvoering van zijn taken heeft de Adviesraad een budget beschikbaar. Dit 
wordt ter beschikking gesteld door de gemeente Leiderdorp.  
De nog goed te keuren begroting voor 2020 is: 
 
  
Regeling adviesraad sociaal domein Leiderdorp 2020 

  Bedragen 

Artikel 9 Faciliteiten Financiële middelen Exclusief BTW 

    

1. a. Vergoeding van deskundigheidsbevordering ( max 10 leden ) 1.000 

1. b. Faciliteiten voor het verzorgen van voorlichtingen. (nader te bepalen) pm 

1. c. Secretariële ondersteuning 6.528 

4.     Vacatievergoeding cfm commissieleden (9 leden max 6 vergaderingen )  4.590 

5.     Onkostenvergoeding voorzitter 250 

6.     Onvoorziene kosten 250 

Totaal begroot 12.618 
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Verklaring AVG en geheimhouding 
De Adviesraad heeft een privacyverklaring AVG opgesteld en een verklaring dat de gegevens 
van de raad gebruikt mogen worden in het kader van AVG. De leden hebben deze 
ondertekend. Daarnaast is in de Regeling Adviesraad Sociaal Domein een 
geheimhoudingsartikel opgenomen. 
 
Coalitieakkoord 2018-2022 

In het Coalitieakkoord Leiderdorp 2018-2022, opgesteld door LPL, VVD en CDA, staat dat er 
een overkoepelende Welzijnsadviesraad komt. De taken van de Welzijnsadviesraad waren 
nog niet ingevuld. Hierop heeft de Adviesraad Wmo Leiderdorp zich proactief opgesteld en 
heeft begin 2019 een document aan het College gestuurd waarin opgenomen een advies 
over de mogelijke inrichting en activiteiten van een Welzijnsadviesraad voor Leiderdorp. Dit 
document is binnen de gemeente besproken en heeft geleid tot het besluit tot het instellen 
van de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp. Uit het persbericht: 
“Per 1 juni 2019 adviseert de Wmo-adviesraad de gemeente Leiderdorp niet meer alleen 
over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar over het gehele sociaal domein. 
De adviesraad heet daarom vanaf juni: Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp.  
Via de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp kan het gemeentebestuur van Leiderdorp 
advies vragen over (concept)beleid rondom onder andere jeugd, werk en inkomen, cultuur, 
maatschappelijke ondersteuning, sport en gezondheid. Ook kan de adviesraad op eigen 
initiatief met een advies aan burgemeester en wethouders komen.  
Met de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein gaat een wens van het College in 
vervulling. “Binnen het sociaal domein kunnen onderwerpen niet los van elkaar worden 
gezien. Een adviesraad die vanuit een breed perspectief naar vraagstukken kijkt, is dan ook 
van grote meerwaarde”, aldus een lid van het College.” 
 
Ambtelijk overleg  
De Adviesraad heeft tijdens iedere vergadering ruimte ingebouwd voor overleg met de 
gemeentelijke (beleids)ambtenaren. De betrokken beleidsambtenaren wonen op uitnodiging 
een deel van de vergadering bij, waardoor wederzijdse directe informatie goed werd 
vormgegeven. De Adviesraad benadrukt dat deze betrokkenheid het werk van de Adviesraad 
heeft vergemakkelijkt en meer diepgang heeft gegeven. 
 
Contacten met maatschappelijke organisaties  
De Adviesraad behartigt geen individuele belangen of de belangen van de organisaties, maar 
onderhoudt wel intensief contacten om ideeën op te doen en ervaringen te vernemen. 
De maatschappelijke ondersteuning in Leiderdorp is vanaf 1 januari 2019 in opdracht 
gegeven aan Incluzio uit Schiedam. De Adviesraad heeft regelmatig contact met Incluzio 
Leiderdorp en is tevreden over de open en ter zake kundige informatie die gegeven wordt. 
Vanuit de contacten met de inwoners van Leiderdorp is gebleken dat men overwegend 
tevreden is met de werkwijze van Incluzio. 
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Communicatie  
 

Voor de Adviesraad staat een goede, wederzijdse communicatie met de burgers en 
doelgroepen voorop. Om dit te bereiken wordt relevante social media ingezet. Van deze 
media wordt gebruik gemaakt. 
Een van die middelen is een website. De adviesraad heeft deze website in eigen beheer.  
De website heeft tot nu toe 13.500 bezoekers gehad. Op de website 
www.wmoadviesraadleiderdorp.nl en www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl 
worden de vergaderingen van de Adviesraad  aangekondigd, de verslagen en adviezen 
gepubliceerd en actualiteiten gemeld.  
 
Er zijn dit jaar drie persberichten (voor het Leiderdorps Weekblad) opgesteld. Het betrof de 
aanbieding van het Jaarverslag 2018 aan wethouder A. Beekhuizen, de werving van nieuwe 
leden en het instellen van de nieuwe Adviesraad. Overige communicatie vond plaats via de 
website. 
Voor de interne communicatie tussen de leden van de Adviesraad en secretariële 
ondersteuning wordt gebruik gemaakt van:  
1. Office 
2. e-mail 
3. WhatsApp  
4. Archief staande in Dropbox. 
Onderhoud van het archief in Dropbox en het onderhoud van de website is een taak van de 

Secretariële ondersteuning. 

 

Faciliteiten van de Wmo-adviesraad Leiderdorp en Adviesraad en financiën  
 

Naast een aantal faciliteiten stelt het College jaarlijks middelen ter beschikking aan de 
Adviesraad voor de volgende activiteiten:  
➢ Gemaakte onkosten van de leden 
➢ Vergoeding voor deskundigheidsbevordering 
➢ Aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften 
➢ Faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting, waaronder de website  
➢ Secretariële ondersteuning 
➢ Vacatievergoeding leden voor maximaal zes vergaderingen per jaar.  
Het beschikbare budget van € 10.000,00 is in 2019 besteed aan de vacatiegelden (3.500) 
websiteonderhoud (100) en secretariële ondersteuning, inclusief (onderhoud) sociale media 
(7.000). 
 
Bij de bespreking van het jaarverslag 2018 op 2 september 2019 heeft de gemeenteraad 
gevraagd om een begroting 2020. De conceptbegroting(zie hiervoor) ligt thans (einde 
jaarverslagperiode) bij het College.  
 

http://www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl/
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Blik naar de toekomst 

In zijn adviezen zal de Adviesraad vooral aandacht geven aan een integrale aanpak van alle 
onderwerpen die het gehele Sociaal Domein behelzen. De taken van de Adviesraad zijn 
verdeeld onder de leden. Telkenmale wordt bezien of een herverdeling op basis van veel 
activiteiten op één toebedeeld beleidsterrein noodzakelijk is.  
 
Activiteiten voor 2020: 
➢ Verder onderzoek naar klachtensystemen. Hoe kunnen we zorgdragen dat cliënten van 

bijvoorbeeld taxivervoer weten waar ze vrijelijk met klachten terecht kunnen en dan ook 
gehoord worden? 

➢ De toegang van de Jeugdhulp in al zijn domeinen.  
➢ De externe communicatie van de Adviesraad is het afgelopen jaar in gang gezet en zal 

verder worden opgepakt door het bezoeken van bijeenkomsten van bewoners en 
doelgroepen. 

➢ Hoe komen we tot een dementievriendelijke samenleving? 
➢ Huisartsen hebben in verschillende beleidsterreinen van het Sociaal Domein een 

belangrijke rol. Hoe wordt en kan hieraan verder invulling gegeven worden? 
➢ Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de onderwerpen die vallen onder de 

werkzaamheden van de Adviesraad en binnen het Sociaal Domein. Het inrichten van het 
overleg met Incluzio inhoudelijk verder vormgeven.  
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Samenstelling van de Wmo Adviesraad Leiderdorp 
 
In 2019 was de raad als volgt samengesteld: 
De heer H. van der Zande (onafhankelijk voorzitter), mevrouw B. Banning (vicevoorzitter), 
mevrouw L. Dahmen, mevrouw Y. Langenhoff, de heer J.S.W. van Gorp, de heer M. 
Landsmeer. Bij de omzetting naar een Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp is gestart met 
de werving van nieuwe leden, waarbij gezocht is naar expertise op de nieuwe werkvelden 
van de Adviesraad.  

Per 1 januari 2020 zijn drie nieuwe leden benoemd, te weten mevrouw C.C. Theil, mevrouw 
A.M.E. Caniels en de heer W.J. Kanters. Mevrouw Y. Langenhoff is per 1 januari 2020 
afgetreden. 

Mevrouw A.H. Selier van bureau Stimulanszz heeft de Adviesraad naar zeer grote 
tevredenheid ondersteund. 

  
Leiderdorp, maart 2020 
 
Namens de Adviesraad Wmo Leiderdorp/Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp, 
 
H. van der Zande MBA, voorzitter  
 

 
 
C.C. Griffie gemeenteraad Leiderdorp  
 
 
 
 
 
 
 


