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1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de  
Adviesraad Sociaal Domein Leiden dat de  
verantwoording is van de werkzaamheden 
van de Adviesraad over het jaar 2020.  
Deze verantwoording richt zich op het 
college van burgemeester en wethouders, 
gemeenteraadsleden, betrokken  
achter-banorganisaties en de inwoners 
van Leiden. In dit jaarverslag vindt u een  
beschrijving van de activiteiten, werkwijze 
en samenstelling van de Adviesraad en een 
overzicht van de uitgebrachte adviezen.

Vanaf maart 2020 hadden de coronamaat-
regelen op ons werk een enorme impact. 
Ondanks dat we noodgedwongen snel 
overschakelden op digitaal vergaderen en 
ontmoeten op afstand, komt dit uiteraard 
niet in de buurt van de fysieke contact- 
momenten en overleggen. Hoe waardevol 
de terloopse gesprekken zijn voor het 
ophalen van signalen en het uitwisselen 
van informatie werd toen pas duidelijk…. 
Je weet pas wat je mist, als het niet meer 
mogelijk is…

De impact van deze pandemie was  
ongekend op onze achterban. Van de een 
op de andere dag ging Nederland op slot. 
Mensen in een kwetsbare positie konden 
niet meer terecht bij hun begeleider,  
dagbesteding, clubjes of buurthuis.  
Vereenzaming lag daardoor op de loer. 
Helaas werden mensen getroffen door  
het virus en in het slechtste geval werd 
noodgedwongen op een onwerkelijke 
manier afscheid genomen van beminden.... 
Verdriet, vragen en onzekerheden hielden 
ons allemaal in zijn greep. Als Adviesraad 
stonden we machteloos. 

Waarschijnlijk zal pas (veel) later echt 
duidelijk worden welke sporen deze  
pandemie op onze samenleving heeft 
achtergelaten. Als Adviesraad is het dan 
weer onze taak om het college van passende 
adviezen vanuit cliëntperspectief te  
voorzien.

Vanaf maart 2020 
hadden de corona-

maatregelen op 
ons werk een 

enorme impact. 
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2. Uitgebrachte adviezen in 2020

Een belangrijke rol lijkt ons hierbij weg-
gelegd voor de Jeugd- en Gezinsteams 
(JGT’s) naast het CJG en in samenwerking 
met het sociale wijkteam en de consulent 
werk en inkomen. We adviseren bij het 
plan van aanpak uitvoeringsafspraken  
te maken met de sociale wijkteams, 
jeugd- en gezinsteams en de afdeling werk 
en inkomen van de gemeente Leiden. 

3.  In een crisissituatie is een beslistermijn 
van acht weken voor het college met ten 
hoogste vier weken verdaging veel te 
lang voor het betreffende gezin. We 
vragen ons af hoe het college deze 
(schrijnende) situatie gaat oplossen. 

4.  De Adviesraad doet verduidelijkende 
tekstvoorstellen bij een aantal artikelen.

Collegereactie:
•  Het college is verheugd dat de Adviesraad 

positief is over de keuzes die worden 
gedaan in het voorstel.

•  De artikelsgewijze opmerkingen zijn 
conform het advies verwerkt.

•  Daarnaast nog een reactie op een aantal 
adviespunten: 

-  T.a.v. zorgen over hoe de begeleiding bij 
het maken van een plan van aanpak 
geregeld gaat worden meldt het college 
dat het in veel gevallen niet nodig zal zijn 
om naar JGT, CJG of een SWT te gaan. 
Gezinnen kunnen het soms prima  

Hieronder vindt u beknopt een samen- 
vatting van de collegevoorstellen, de  
adviezen en de reactie van het college 
daarop. Deze adviezen zijn tevens terug  
te vinden op  
adviesraadsociaaldomeinleiden.nl

Beknopt overzicht gevraagd preadvies 
concept beleidsregels inzake tegemoet- 
koming kosten kinderopvang op grond  
van sociaal-medische indicatie Leiden 
2020 uitgebracht op 29 mei 2020

Samenvatting van het collegevoorstel
Het college stelt nieuwe beleidsregels  
vast voor het toepassen van de regeling 
Sociaal Medische Indicatie (SMI). De SMI  
is een vangnetregeling die gemeenten de 
mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk 
financieel te ondersteunen in de kosten 
van kinderopvang als zij door bepaalde 
medische of sociale omstandigheden 
tijdelijk niet in staat zijn om de zorgtaken 
voor hun kind of kinderen op zich te  
nemen en geen recht hebben op kinde- 
opvangtoeslag van het rijk. Een of beide 
ouders kunnen bijvoorbeeld niet werken 
door (psychische) ziekte of door een crisis 
in het gezin. Om beter te kunnen sturen op 
wie er gebruik maakt van de regeling en 
zoveel mogelijk te stimuleren dat mensen 
aan uitstroom werken is de verplichting 

zelf regelen en hebben alleen de  
ondersteuning van de tegemoetkoming 
in de kosten nodig en bovendien heeft 
ondersteuning van iemand uit het eigen 
netwerk daarnaast de grootste voorkeur. 
Wel zegt het college een vinger aan de 
pols te houden.

-  T.a.v. de beslistermijn zegt het college  
dat deze voor crisissituaties inderdaad 
lang lijkt. Echter, er dient in ogenschouw te 
worden genomen dat het hier juridische 
maximum termijnen betreft. In de  
praktijk is het mogelijk om aan te geven 
dat er spoedbehandeling nodig is en 
wordt er alles aan gegaan het gezin  
zo goed mogelijk te helpen en in crisis- 
situaties wordt heel snel gehandeld.

De beleidsregels zijn per 1 augustus 2020 
in werking getreden.

Beknopt overzicht preadvies Monitor 
Sociaal Domein Leiden 2020 uitgebracht 
op 25 augustus 2020

Samenvatting van het collegevoorstel
Om de gevolgen van de decentralisatie van 
taken van het Rijk naar de gemeente in 
2015 in beeld te brengen wordt jaarlijks in 
september de Monitor Sociaal Domein 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij de 
behandeling van de Monitor Sociaal 

opgenomen een plan van aanpak te maken 
om te komen tot een situatie waarin  
ondersteuning via een gemeentelijke 
tegemoetkoming niet meer nodig is.  
Het uiteindelijke streven is om het gezin in 
de positie te krijgen dat de ouders weer 
meedoen aan het arbeidsproces en/of er 
weer een opvoedingssituatie in het gezin 
komt die de SMI overbodig maakt.

Advies
De Adviesraad is gevraagd een preadvies uit 
te brengen over de concept beleidsregels 
tegemoetkoming kosten kinderopvang op 
sociaal-medische indicatie. Deze beleids- 
regels vervangen de verordening Wet 
kinderopvang uit 2004 en de verordening 
en beleidsregels hierover uit 2011.

1.  De Adviesraad is positief over de keuze 
die in het voorstel wordt gedaan.  
Namelijk beter sturen op wie gebruik 
maakt van de regeling en zoveel mogelijk 
stimuleren dat mensen werken aan 
uitstroom door te gaan werken met een 
plan van aanpak, in plaats van het kiezen 
voor inperken van de gebruiksduur  
en aantal dagen of de hoogte van de 
vergoeding aanpassen.

2.  De Adviesraad heeft zorgen over hoe de 
begeleiding bij het maken van het plan 
van aanpak geregeld gaat worden.  
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De Adviesraad heeft 
advies gegeven over 
de inrichting van de 

Monitor Sociaal Domein.

Domein 2018 is afgesproken de monitor 
verder te ontwikkelen. Het ontwikkeltraject 
heeft geresulteerd in een inrichtingsvoorstel 
dat in september 2019 is vastgesteld om 
als basis voor de Monitor Sociaal Domein 
2020 te dienen. De Monitor Sociaal Domein 
2020 is voor advies voorgelegd aan de 
kwaliteitscommissie sociaal domein en de 
Adviesraad Sociaal Domein.

Advies
De Adviesraad heeft begin 2019 advies 
gegeven over de inrichting van de monitor. 
We waren toen positief over het aanvullen 
van de monitor met de indicatorenlijst van 
de VNG, maar onze belangrijkste kanttekening 
bij het inrichtingsvoorstel zoals in 2019 is 
aangenomen, was dat het niet duidelijk 
wordt hoe uitvoering wordt gegeven aan onze 
adviezen en die van de kwaliteitscommissie 
die met name gaan over het beter verbinden 
van indicatoren aan de doelen-interventies 
in beleidsnota’s. Deze kanttekening werkt 
daarmee door in de monitor 2020 omdat 
het inrichtingsvoorstel uit 2019 is opgeno-
men in de monitor 2020. Ook adviseerden 
we een nadere concretisering van de 
vragen van de raadsleden in het licht van 
het verbeteren van de relatie tussen doel, 
middel en beoogd effect, opdat hieruit kan 
worden opgemaakt of het beleid al dan 
niet succesvol is.
Alhoewel het college heeft gesteld dat de 
monitor in principe niet bedoeld is voor 

duiding en/of evaluatie, zijn wij nog steeds 
van mening dat een monitor zonder een 
nadere duiding en een link naar beleid 
raadsleden en college te weinig handvatten 
biedt ten aanzien van de gewenste sturing 
van beleid.

1.  Kwalitatieve monitoring in de Monitor 
Sociaal Domein aandacht vanuit  
cliëntperspectief en cliëntparticipatie.  
a. Naast de cliëntervaringsonderzoeken 
die gedaan worden voor de kwalitatieve 
monitoring, adviseren wij ook te kijken 
naar ervaringen bij de toegang, zowel 
voor Wmo, Jeugdhulp als Participatiewet 
(SWT’s/JGT’s). 
b. Ook zijn we benieuwd wat de gemeente 
bijvoorbeeld op wijkniveau doet met 
beleidsrelevante informatie die komt  
uit de CEO’s van de aanbieders zelf.  
c. We vragen ons af wat er is gebeurd 
met de kwalitatieve monitoring zoals  
eerder werd gedaan voor de monitor,  
de zogenaamde verandering in beeld- 
onderzoeken.

2.  Onze belangrijkste kanttekening en 
aanbeveling bij het inrichtingsvoorstel, 
zoals hierboven genoemd het beter 
verbinden van indicatoren aan de  
doelen-interventies in beleidsnota’s, 
staat nog steeds. We benadrukken 
dat we het een gemiste kans vinden  
dat daar niet op wordt ingegaan.
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zorgaanbieders meegenomen.
•  Kwalitatief onderzoek volgens de  

methodiek ‘verhalen in beeld’ is in 2019 
niet uitgevoerd. Wij kijken naar de  
mogelijkheid of deze methodiek of een 
andere vorm van kwalitatief onderzoek 
mogelijk ingezet kan worden bij de  
uitwerking van de onderwerpen 
die op de onderzoeksagenda staan.

•  Het college heeft een toelichting op  
de betreffende gegevens verstrekt.

In de bespreking op 27 oktober 2020 met 
de gezamenlijke commissies Onderwijs en 
Samenleving en Werk en Inkomen heeft  
de wethouder de toezegging gedaan om in 
de eerste helft van 2021 een gesprek te 
organiseren tussen de kwaliteitscommissie 
sociaal domein, college en commissies om 
de monitor ook een sturingsinstrument  
te laten zijn. Hiertoe wordt een gespreks- 
notitie opgesteld. De Adviesraad wordt 
tijdig bij de gesprekken betrokken.

De monitor 2020 is vastgesteld in de  
gemeenteraad van 10 november 2020.

Beknopt overzicht aanvullende  
opmerkingen bij actieplan ‘Leiden op 
leeftijd’ uitgebracht op 10 oktober 2020

3.  Ten aanzien van de geformuleerde 
indicatoren door de raadsleden,  
aangenomen moties en hieraan  
verbonden onderzoeksagenda, merken 
wij op dat hiervan nog bijna geen  
realisatie heeft plaatsgevonden. Dat 
betreuren wij.

4.  Ten aanzien van de gegevens met  
betrekking tot uitbreiding indicatoren 
over type jeugdzorg, in- en uitstroom, 
verwijzing zwaardere jeugdzorg GGZ en 
VG missen we een toelichting. Zo ook 
voor die van de Participatiewet.

Collegereactie: 
•  Met de Monitor Sociaal Domein 2020 

geeft het college invulling aan de  
gevraagde informatie zoals door de Raad 
vastgesteld in het Inrichtingsvoorstel.  
De monitor functioneert als instrument 
waarmee de stand van zaken kan worden 
gevolgd. Ook kan Leiden vergeleken 
worden met andere gemeenten.  
Plotselinge stijgingen of dalingen van 
verschillende voorzieningen die vallen 
onder de Jeugdwet, Participatiewet of 
Jeugdwet worden hiermee in kaart  
gebracht. 

•  De monitor is geen sturingsinstrument.  
Een monitor als sturingsinstrument blijft 
in het luchtledige hangen als het doel  
-of beter de maatschappelijke opgave-  
niet scherp is omschreven. Die zijn op  

Samenvatting van het collegevoorstel
De gemeenteraad heeft in 2019 het college 
gevraagd in 2020 een actieplan op te 
stellen dat de gevolgen van de vergrijzing  
in Leiden adresseert. Het college heeft 
samen met partners uit de stad op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg gewerkt 
aan het actieplan, genaamd Leiden op 
Leeftijd, met als doel het beter mogelijk 
maken dat ouderen langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Ondanks de  
betrokkenheid van de Adviesraad bij het 
opstellen van dit plan, ziet de Adviesraad 
zich genoodzaakt met een aantal  
thematische aanvullingen te komen.

Advies
1.  Ten aanzien van het thema wonen  

adviseert de Adviesraad bij de beschreven 
acties in het plan zoals: 
a. het onderzoek naar de woonsituatie  
van ouderen per wijk en behoefte- 
inventarisatie,  
b. het afspraken maken met verschillende 
partners op het gebied van zorg, welzijn 
en wonen en 
c. het benoemen van knelpunten bij  
het langer zelfstandig wonen, 
eerst te kijken naar de makkelijker te 
behalen doelen en waar nodig de  
ouderen tegemoet te komen door te 
ondersteunen en ontzorgen. 

dit moment onvoldoende SMART. Via de 
onderzoeksagenda en de daarin opgenomen 
methodiek wil het college kijken of  
de problematiek van de opgenomen 
onderzoeksthema’s scherper in beeld is 
te brengen. We zien de onderzoeksagenda 
en de ervaringen die we daarmee opdoen 
als belangrijke input voor de afgesproken 
evaluatie van de Visie Sociaal Domein. 
Immers de Visie Sociaal Domein vormt het 
kader voor de Monitor Sociaal Domein. 
Als de doelen daarin onvoldoende SMART 
zijn of  te maken zijn dan kan de monitor 
sociaal domein nimmer functioneren als 
sturingsinstrument. 

•  Na het uitwerken van de onderzoeksagenda  
en  de evaluatie van de Visie Sociaal 
Domein gaat het college samen met de 
Raad in gesprek over het functioneren 
van de monitor als  sturingsinstrument.

•  Het college hecht waarde aan het gebruiken 
van kwalitatieve gegevens naast kwanti-
tatieve gegevens bij de beleidsvorming.  
In de Monitor Sociaal Domein is het cliënt-
perspectief meegenomen door uitgevoerd 
cliëntervaringsondezoekrond het gebruik 
van voorzieningen die vallen onder de 
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

•  In de monitor zijn geen gegevens  
opgenomen van zorgaanbieders. Via het 
contractmanagement waarin afspraken 
met zorgaanbieders worden gemaakt 
wordt het geluid van cliënten over de 
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De gemeente 
wil inwoners eerder, 

beter en sneller 
helpen.

2.  Ten aanzien van het thema sociaal  
netwerk adviseert de Adviesraad bij de 
periodieke evaluatiegesprekken met de 
partners Sterke Sociale Basis specifiek  
de doelgroep ouderen te monitoren. 
Bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebruik 
gemaakt van de (vrijwilligers)voorzienin-
gen door en voor ouderen en is er een  
vraaggericht aanbod dat bijdraagt aan 
de cohesie in de buurt en vitaliteit. 

3.  Ten aanzien van het thema zorg en 
ondersteuning stelt de Adviesraad dat 
het bij de herinrichting van de Wmo 
belangrijk is dat maatwerk mogelijk  
blijft. De beschreven gewenste betere  
afstemming tussen de Wlz, Wmo, Zorg-
verzekeringswet en het welzijnswerk is 
hierbij een must. Toegang tot dagopvang, 
herstel- en respijtvoorzieningen kan voor 
mantelzorgers en ouderen laagdrempeliger 
door het inrichten van één loket. Het 
vervoer van en naar de voorzieningen 
dient zodanig geregeld te worden dat  
dit geen extra belasting vormt voor de 
ouderen en hun mantelzorgers. 

4.  Ten aanzien van het thema participatie 
   adviseert de Adviesraad bij de  
uitwerking en ontwikkeling van de  
voorgestelde acties de ouderen zelf te 
betrekken. Bijvoorbeeld door een 
e-panel in te richten en zoals in de nota 
beschreven staat, deel te laten nemen 
aan het Platform Langer Zelfstandig 
Wonen. Tevens adviseert de Adviesraad 

net gepensioneerden te stimuleren 
actief te zijn/worden voor ouderen  
in de buurt. En zo kleine hand- en  
spandiensten te verrichten of een  
bijdrage te kunnen leveren aan het 
tegengaan van eenzaamheid.

Onze brief is gevoegd bij de stukken van  
de gemeenteraadscommissie Onderwijs  
en Samenleving van 17 november 2020. 
Het is niet bekend wat het college en de 
commissieleden met onze aanbevelingen 
heeft gedaan.

Beknopt overzicht gevraagd advies 
beleidsplan schuldhulpverlening 2021-
2024 uitgebracht 3 november 2020

De Adviesraad is in een vroeg stadium 
betrokken bij de totstandkoming van het 
beleidsplan en heeft vooraf aanbevelingen 
mee kunnen geven die verwerkt zijn in  
het definitieve concept. Daarna is nog 
formeel advies uitgebracht. 

Samenvatting van het collegevoorstel
De gemeente focust de komende tijd meer 
op het primaire schuldhulpverleningsproces 
en deeffectiviteit en efficiëntie daarvan.  
De gemeente wil inwoners eerder, beter en 
sneller helpen. De afgelopen jaren is veel 
geïnnoveerd en uitgeprobeerd. Er waren 
pilots, kleinschalige projecten en specifieke 
doelgroepgerichte preventie-activiteiten. 
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De werkwijze van (semi-)overheden kan 
namelijk makkelijk een stapeling van 
schulden tot gevolg hebben.

5.  Kijk in de uitwerking van het beleidsplan 
naar de afstemming met alle gemeente-
lijke afdelingen. Dat wil zeggen dat  
afdelingen die vorderingen opleggen aan 
inwoners (belastingen, sociale dienst) in 
lijn met de bedoeling moeten handelen 
en zich bewust zijn van de impact van 
het opleggen van die vordering.

6.  Ten aanzien van de vroegsignalering 
door Eerste Hulp bij Geldzorgen,  
adviseren we bij het afzien van de 
geboden hulp en ondersteuning, deze 
mensen in de portefeuille te houden en 
na een bepaalde periode opnieuw naar 
de stand van zaken te informeren.

7.  Faciliteer als gemeente deskundigheid 
bevordering en intervisie en maak  
duidelijke afstemmings-, samenwerkings- 
en uitvoeringsafspraken voor/met alle 
betrokken partijen, waaronder ook 
vrijwilligersorganisaties. Dit is belangrijk 
om de kwaliteit van integrale schuld- 
hulpverlening te vergroten en borgen.  
Bewaak en monitor hiervan de  
effectiviteit en efficiëntie.

8. Benader risico-doelgroepen actief.

Collegereactie:
•  Ervaringsdeskundigen zijn niet betrokken 

bij de totstandkoming van dit specifieke 
beleidsplan, maar er zijn wel concrete 

Daarvan is veel geleerd en de meest  
succesvolle initiatieven worden nu  
structureel ingebed, zoals Eerste Hulp  
Bij Geldzorgen (voorheen: Snelle Hulp  
Bij Schulden). Het primaire proces wordt 
verbeterd en vereenvoudigd met onder 
andere collectief schuldregelen, het  
schuldenknooppunt, de bewindvoerders-
desk, de inzet van saneringskredieten en 
een nauwere samenwerking met de  
Sociale Wijkteams. Er wordt stress-sensitief 
gewerkt. De focus op het primaire proces  
is mede ingegeven door de coronacrisis.  
De gemeente bereidt zich voor op de 
verwachte extra toestroom van mensen 
met schulden. Daarnaast blijft de  
gemeente inzetten op de speerpunten  
van het vorige beleidsplan: preventief, 
laagdrempelig, maatwerk en integraal.  
De jongerenaanpak Debt? to no Debt! gaat 
in gewijzigde vorm door onder de naam  
Fix je finance. Schulden van jongeren 
worden in principe gesaneerd met een 
saneringskrediet, en de aflostermijn wordt 
teruggebracht naar de gangbare drie jaar. 

Advies 
De keuze alleen de meer succesvolle  
initiatieven en pilots van de afgelopen jaren 
te continueren lijkt ons een verstandig 
besluit. Dat zal de overzichtelijkheid van 
het aanbod en het goed kunnen monitoren 
van effectiviteit en efficiëntie vereenvoudigen. 
1.  Bevraag de inwoners zelf naar hun 

voornemens om hen (meer) te betrekken 
bij de uitvoering, bijvoorbeeld bij Eerste 
Hulp Bij Geldzorgen. Aanbieders zoals 
Humanitas BuZz, coöperatie SWT en 
Schuldhulpmaatje nemen zelf initiatieven 
rond de inzet van ervaringsdeskundigen. 
De gemeente stimuleert dit.

•  Diverse partners zijn gevraagd naar hun 
ervaringen. Denk aan schuldhulpmaatje, 
Humanitas, woningcorporaties, SWT, 
bewindvoerders en SUN Leiden.

•  Het college hecht zeer aan een  
laagdrempelige toegang en betere  
vindbaarheid. Dit is verwoord in de visie 
van het beleidsplan en verderop in het 
plan beschreven hoe hier uitvoering aan 
wordt gegeven met o.a. welke media  
en hulpmiddelen worden ingezet. Het 
voorkomen van uitval is opgenomen  
bij de meetbare doelen.

•  Het college is zich ervan bewust dat  
degemeente bij bijvoorbeeld bijstandver-
lening en als schuldeiser een belangrijke 
preventieve rol kan spelen. 

•  De gemeente bereikt risicodoelgroepen 
en speelt in op life events dankzij  
afspraken met diverse signaalpartners 
zoals UWV (ontslag), SVB (pensionering), 
echtscheidings-advocaten en mediators 
(scheiding).

Het beleidsplan is op 18 februari 2021 
aangenomen in de gemeenteraad.

ervaringen. Zij vormen een belangrijke 
bron van kennis over wat helpt en werkt 
én wat in de praktijk belemmerend 
werkt. Afspraken tot het organiseren 
daarvan kunnen worden gemaakt  
met de professionele aanbieders in de 
subsidieovereenkomsten. Wat ons  
betreft is het kunnen aantonen dat 
klanten bevraagd zijn een kwaliteitseis 
in die overeenkomsten. Ook in het  
eigen apparaat, Stadsbank en afdeling 
Werk en Inkomen vragen we aandacht 
voor dit punt.

2.  Bevraag de lokale partners in de stad, 
met name de vrijwilligersorganisaties 
eveneens naar hun ervaringen. Zij  
hebben vaak goed zicht op onvolkomen-
heden in de afstemming binnen het 
totale aanbod en de toegankelijkheid.

3.  Heb aandacht voor de toegankelijkheid 
en vindbaarheid van de Leidse hulp  
bij financiële problemen en hoe die 
verbeterd kan worden. Daarnaast ook 
aandacht voor hoe de uitval uit  
schuldsaneringstrajecten kan worden 
voorkomen.

4.  Heb aandacht voor het gegeven dat 
armoede duur is. Mensen die op of 
onder het minimum zitten hebben het 
nu eenmaal moelijker om rond te  
komen. Erkenning van dat gegeven is 
belangrijk. We adviseren de gemeente 
dan ook alert te zijn op mogelijke eigen 
bijdragen aan de problematiek.  
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Aandacht voor sport als 
middel om maatschappelijke 

doelen te bereiken.

Sterke Sociale Basis
Op verschillende momenten na de  
definitieve gunning (januari 2020), voort-
bordurend op onze gesprekken in het 
voortraject van de aanbesteding, heeft de 
Adviesraad gesprekken gevoerd met de 
projectleider, betreffende ambtenaren en 
nieuwe aanbieders. Belangrijke onderwerpen 
en aandachtspunten in deze gesprekken 
waren voor de Adviesraad: kennis van  
de stad, aansluiten bij de behoeften in 
wijken en buurten, aandacht voor de 
positie vanvrijwilligers, heldere en duidelijke 
communicatie naar burgers en vrijwilligers-
organisaties, het formuleren van kwaliteits-
criteria en de monitoring van de afspraken 
in de contracten. Ook in 2021 worden deze 
gesprekken vervolgd.

Leids Sportakkoord
De Adviesraad is begin 2020 aangehaakt  
bij de regiegroep ten behoeve van de 
uitwerking van het Leids Sportakkoord.  
Bij de uitwerking vraagt de Adviesraad 
aandacht voor: meedoen door/voor  
mensen met beperkingen, meedoen  
door ouderen, meedoen door jongeren,  
meedoen door mensen met afstand tot de 
maatschappij (lage inkomens, asielzoekers) 
en aandacht voor sport als middel om 
andere maatschappelijke doelen te  
bereiken zoals zinvolle dagbesteding, 
ontmoeting, participatie en gezondheid. 

Op 16 juni 2020 is het Leids sportakkoord 
vastgesteld. Vanaf begin 2021 worden 
projecten gehonoreerd waaronder een  
ter stimulering van sportparticipatie van 
mensen van 55 jaar en ouder en een 
tafeltennisvereniging die ruimte wil bieden 
aan dementerende ouderen. Ook in 2021 
maakt de Adviesraad deel uit van de  
regiegroep. 

Convenant samenwerking gemeenten 
en bewindvoerders in de Leidse regio
Al in 2019 in het voorbereidende traject 
is de Adviesraad betrokken geweest bij  
de totstandkoming van dit convenant.  
Er zijn toen verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd met alle betrokken partijen 
in de regio. Het resultaat hiervan, het 
concept convenant, is op 13 maart 2020 
beschikbaar gekomen. De betreffende 
ambtenaar heeft de Adviesraad gevraagd 
hiernaar te kijken en desgewenst  
aanvullingen/opmerkingen en aanbevelingen 
te geven. De Adviesraad heeft op 20 mei  
zijn opmerkingen naar de betreffende 
ambtenaar verstuurd. De opmerkingen 
betroffen het doel van bewindvoering, nl. 
herstel van het recht op zelfbeschikking 
over de financiën, de rol die gemeenten 
kunnen spelen in het voorkomen van 
bewind door bewindvoerder goed te 
informeren over lichtere alternatieven  
(bijv. budgetbeheer i.c.m. budgetcoaching), 

3. Betrokkenheid bij beleidsontwikkelingen
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gestroomlijnd worden wanneer cliënten 
door partners in de schuldhulpketen zoals 
vrijwilligersorganisaties die bij cliënten  
over de vloer komen een rol spelen bij de 
doorverwijzing naar het team Snelle Hulp 
bij Schulden. Verder heeft de Adviesraad 
gepleit voor budgetbeheer in plaats van 
bewindvoering. Onze opmerkingen en 
aanbevelingen zijn meegenomen in het 
definitieve onderzoeksrapport dat in juli 
2020 verscheen.

Doorontwikkeling Sociale wijkteams 
Het college wil een nieuw kader voor de 
Sociale wijkteams formuleren dat een 
antwoord geeft op de verschillende  
taakstellingen en beleidsontwikkelingen  
in het sociale domein. De Adviesraad is in  
dit proces geïnformeerd en betrokken.  
Er heeft een gesprek plaatsgevonden waar 
aanbevelingen en aandachtspunten zijn 
meegegeven ten aanzien van onder andere 
het inzetten van ervaringsdeskundigheid 
bij de herstelgerichte benadering,  
samenwerking met het medisch domein 
(in concreto: de wijkverpleegkundige beter 
laten aansluiten bij het wijkteam), de positie 
 van de onafhankelijke cliëntondersteuning 
in het wijkteam, de organisatievorm van  
de teams en het mogelijk blijven van  
maatwerk bij de heroriëntatie van de Wmo. 
Op 24 november 2020 heeft het college 
besloten de doorontwikkeling wijkteams 
plaats te laten vinden binnen de huidige 

de samenwerking met de kantonrechter 
die nodig is om bewind effectief te laten 
verlopen en de duur te bekorten, de termijnen 
die gehanteerd worden om de schulden op 
een rij te krijgen en vervolgstappen te 
nemen.  Geadviseerd is tevens om het hele 
scala aan ondersteunende instrumenten 
voor mensen met schuldenproblematiek 
inzichtelijk te maken voor bewindvoerders, 
intermediairs, vrijwilligers en inwoners. 
De toezegging is gedaan dat de opmerkingen 
van de Adviesraad hierbij meegenomen 
worden. Later zal met partijen opnieuw 
bekeken worden naar wat goed werkt of 
waar aanpassingen nodig zijn. 

Visie op toezicht en rechtmatigheid 
Wmo en Jeugdwet
De Adviesraad heeft in april 2020  
opmerkingen en aanbevelingen gegeven 
aan de betreffende ambtenaar ten aanzien 
van het conceptstuk. Deze betroffen onder 
andere het onderscheid dat wordt gemaakt 
tussen het toezicht op de kwaliteit en het 
toezicht op rechtmatig gebruik, het ontbreken 
van het wettelijke kader, het ontbreken  
van het onderdeel handhaving en de 
toezichthouder als onderdeel van de keten. 
De betreffende ambtenaar heeft onze 
opmerkingen meegenomen bij de verdere 
ontwikkeling van het beleid. De Adviesraad 
heeft verder aangegeven graag met de 
gemeente over dit onderwerp in gesprek  
te blijven om de beleidsontwikkeling te 

samenwerkingsrelatie met de coöperatie 
SWT Leiden en de subsidierelatie voor 
onbepaalde tijd voort te zetten. Hierdoor 
hoefde voor het einde van 2020 er nog 
geen nieuw kader klaar te zijn.  Voor het 
einde van 2021 staat een herijking van  
het kader SWT gepland.

Heroriëntatie Wmo
Ten aanzien van de heroriëntatie Wmo is 
het uitstel van de decentralisatie van de 
maatschappelijke zorg naar 2023 om 
inhoudelijke redenen ook van invloed op 
het inkooptraject Wmo. Het creëren van 
een doorlopende lijn aan ondersteuning 
van licht (begeleiding) naar zwaar  
(beschermd wonen) en van intramuraal 
(beschermd wonen) naar extramuraal 
(ambulante ondersteuning/begeleiding)  
is inhoudelijk een van de meest belangrijke 
veranderopgave en ambitie van de nieuwe 
inkoop. Dit maakt het zeer onwenselijk  
om de inkoop van de voorzieningen  
Maatschappelijke opvang en Beschermd 
wonen los te koppelen van begeleiding  
en de rest van de Wmo-producten.  
Daarom wordt de nieuwe inkoop Wmo  
ook uitgesteld naar 2023. De Adviesraad 
wordt t.z.t. hierbij weer betrokken.

Tussenevaluatie Maatwerkbudget
In oktober 2020 heeft een adviserend 
gesprek met de betreffende ambtenaar 
plaatsgehad over de conceptversie van  

kunnen volgen en input te kunnen leveren. 
Zorgfraude gaat niet alleen over grote 
bedragen, het gaat ook over aantasting van 
de levenskwaliteit van de meest kwetsbare 
inwoners. Kwaliteit en continuïteit van  
de zorg is volgens ons uitgangspunt voor 
het toezicht- en handhavingsbeleid.  
Daarbij zijn inwoners, cliënten en hun 
vertegenwoordigers, buurtbewoners en 
organisaties belangrijk voor het signaleren 
van misstanden.  Scherp toezicht en  
consequente handhaving en sanctionering 
is ook nodig voor de geloofwaardigheid 
van de overheid. Dit onderschrijft de  
gemeente. 
Op 14 mei 2020 heeft het college een 
informerende brief naar de gemeenteraad 
gestuurd over de visie en de preventieve 
aanpak van fraude.

Waarderende evaluatie pilot Snelle 
Hulp bij schulden
In juni 2020  heeft de Adviesraad naar 
aanleiding van de evaluatie met het onder-
zoeksbureau gesproken en aanbevelingen 
gegeven.  Deze aanbevelingen betroffen 
het versterken van de preventieve functie 
van het team Snelle Hulp bij Schulden door 
het team ook een informatie- en advies-
functie te geven. Daarnaast adviseerde de 
Adviesraad de logische vindplaatsen van 
inwoners die gebaat zijn bij informatie en 
advies over schulden zoals de Voedselbank, 
beter te benutten. En ook kan het proces 
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De gemeente Leiden 
doet mee aan het 

landelijke programma dak- 
en thuisloze jongeren.

de tussenevaluatie. In dit gesprek heeft de 
Adviesraad aandacht gevraagd voor de 
nogal hoge uitvoeringskosten in verhouding 
tot het kleiner dan verwachte beroep dat 
op het budget is gedaan en de korte lijnen 
tussen de verschillende hulpverlenings- 
loketten. Ook is aan de orde geweest dat 
het afwegingskader niet belemmerend  
of te streng moet zijn bij het vinden van 
oplossingen alsook de rol van vrijwilligers-
organisaties als toeleveranciers in het 
hulpverleningssysteem en het benutten 
van ervaringen van vrijwilligersorganisaties 
bij het doorvoeren van verbeteringen in  
de uitvoering. 
De informerende brief van de wethouder 
over de tussenevaluatie is 3 november 
2020 naar de commissie Werk en Inkomen 
verstuurd. Uit deze brief valt niet op te 
maken dat onze aanbevelingen zijn  
meegenomen.

Toegang Jeugdhulp en inkoop 
specialistische Jeugdhulp
In november 2020 is de Adviesraad door 
de betreffende ambtenaar bijgepraat  
over de laatste ontwikkelingen in de  
aanbesteding toegang Jeugdhulp en de 
inkoop specialistische Jeugdhulp. In dit 
gesprek hebben we opnieuw aandacht 
gevraagd voor onze eerder uitgebrachte 
adviezen zoals inbreng van het cliënt- 
perspectief bij de aanbesteding en inkoop, 
tijdige en duidelijke communicatie naar 

direct belanghebbenden zoals ouders  
en jongeren en de betrokkenheid van  
de Adviesraad bij de implementatie en 
voortgang. De definitieve gunning van de 
toegang is begin 2021 bekend geworden 
en gaat per 1 juli 2021 in. De aanbesteding 
inkoop specialistische Jeugdhulp start 
medio 2021 om 1 januari 2022 van start  
te gaan. De verwachting is dat voor het 
zomerreces van 2021 de Adviesraad om 
advies wordt gevraagd over deze inkoop.

Uitvoeringsprogramma 16-27  
jarigen in een kwetsbare positie  
incl. dak- en thuisloze jongeren
In november 2020 is de Adviesraad  
bijgepraat door de betreffende ambtenaar. 
Het was voornamelijk een informerend 
gesprek. De gemeente Leiden doet mee 
aan het landelijke programma dak- en 
thuisloze jongeren. 
Er is een GGD-rapportage verschenen over 
de regionale en lokale situatie (in 2018).  
Het perspectiefplan 16-27 jarigen in een 
kwetsbare positie heeft een uitvoerings-
programma gekregen met verschillende 
lijnen (deelopgaven) die uitgewerkt zijn t.a.v. 
1. preventie en signalering, 2. out-reachende 
toeleiding en integrale ondersteuning, 
3. leren, werken en bestaanszekerheid 
en 4. een veilige plek om te wonen. De 
doelstellingen zijn primair dat eind 2021 
(dan loopt het actieplan af) alle jongeren 
tussen de 16 en 27 jaar die zich in een 
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gebruikersvriendelijkere indeling gegeven. 
De website is nu zo ingericht dat er per 
onderwerp/thema gezocht kan worden. 
Ook wordt de website voorzien van nieuws 
en ontwikkelingen over het sociaal domein, 
lokaal en landelijk. De URL is  
www.adviesraadsociaaldomeinleiden.nl 

Kennis en ontwikkeling
Om op de hoogte te blijven van ont- 
wikkelingen in het zorglandschap en kennis 
te vergroten nemen Adviesraadsleden deel 
aan diverse lokale, regionale en landelijke 
themabijeenkomsten, conferenties,  
symposia en congressen. Zo namen we 
o.a. deel aan een regionaal themacafé 
Maatschappelijke Zorg, een bijeenkomst 
over de onafhankelijke cliëntondersteuning 
in het kader van het landelijke programma 
Merkbaar Beter Thuis, een bijeenkomst 
van Movisie over vernieuwing van cliënt-  
en inwonerparticipatie, bijeenkomsten  
van Divosa over persoonlijk contact en 
begeleiding, het landelijk congres over 
cliëntondersteuning van Movisie en diverse 
Autismecafés. In 2020 vonden deze  
grotendeels online plaats. 

Regionale bijeenkomsten
Voorzitters van adviesraden in de regio 
komen een paar keer per jaar samen om 
actuele zaken in de diverse gemeenten  
te bespreken en te bekijken op welke 

kwetsbare positie bevinden in staat zijn 
(gesteld) naar vermogen deel te nemen  
aan de samenleving, hun capaciteiten te 
ontplooien en zichzelf te ontwikkelen tot 
zelfredzame inwoners. Daarnaast wordt 
beoogd dat eind 2021 geen enkele jongere 
tussen 16-27 jaar langdurig (langer dan 3 
maanden) wordt opgevangen in de  
maatschappelijke opvang.
De Adviesraad heeft ten aanzien van de 
inrichting van het uitvoeringsprogramma 
een aantal informatieve en verduidelijkende 
vragen gesteld bij de stukken. In een later 
stadium, voordat de wethouder de  
gemeenteraad over de voortgang informeert, 
zal de Adviesraad aanbevelingen mee 
kunnen geven. In 2020 zijn op dit programma 
verder geen ontwikkelingen geweest  
waarover de Adviesraad kon adviseren.   

onderwerpen gezamenlijk kan worden 
opgetrokken. In 2020 sloot bij dit overleg 
ook de Adviesraad Voorschoten aan.  
De andere deelnemende adviesraden  
zijn van de gemeenten Kaag en Braassem, 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en  
Zoeterwoude. Gezamenlijke onderwerpen 
voor 2020 waren de toegang Jeugdhulp, 
inkoop specialistische Jeugdhulp en de  
maatschappelijke zorg.

Online bijeenkomst met achterban  
op 10 november 2020 
Door de beperkende maatregelen ten 
gevolge van het coronavirus vond het 
contactmoment met de brede achterban 
van de Adviesraad dit keer online plaats. 
De animo was er niet minder om! We 
verwelkomden vertrouwde en nieuwe 
gezichten. Het gespreksonderwerp voor 
deze bijeenkomst was de veranderde 
situatie in de Leidse welzijnssector voor met 
name vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
door het aantreden van drie nieuwe hoofd-
aannemers. Deze veranderende situatie 
was het resultaat van de aanbesteding 
volgens het programma ‘Sterke Sociale 
Basis’. De achterban stelde veel prijs op  
de onderlinge uitwisseling van kennis en 
ervaring. Aandachtspunten die naar  
aanleiding van deze bijeenkomst naar 
voren zijn gekomen, namelijk aandacht 
voor de communicatie richting burgers 
over de aanpak en de impact van de  
aanpak van het coronavirus en aandacht 
voor de positie van vrijwilligers bij de  
nieuwe aanbieders, heeft de Adviesraad 
meegenomen in zijn gesprekken met de 
gemeente.

Website
We hebben de signalen van onze brede 
achterban ter harte genomen en in  
2020 de website van de Adviesraad een 

4. Overige activiteiten                                                           
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De nieuwe website is 
nu zo ingericht dat er 
per onderwerp/thema 
gezocht kan worden.
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lid, voor de doelgroep 
Jeugdhulp
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In 2020 heeft de Adviesraad zeven keer 
een plenaire vergadering gehouden. De 
volgende onderwerpen zijn behandeld:

Januari
• Werkgroep Leids Sportakkoord
•  Regionaal inkoopplan specialistische 

Jeugdhulp Leidse regio en Duin- en  
Bollenstreek

•  Kwaliteitscriteria sociaal domein en  
koersdocument Adviesraad 

•  Collegereactie advies toegang  
Jeugdhulp en voorstel voor opvolging 

• Werkplan 2020

Februari 
• Sterke Sociale Basis
•  Voorbereidingen bijeenkomst achterban 

voorjaar 2020
•  Planning van werkbezoeken aan  

‘Goede Buur’

Juni
•  Concept jaarverslag en concept 

jaarrekening 2019
•  Concept werkplan en concept  

begroting 2021
•  Resultaten onderzoek quickscan sociaal 

domein Rekenkamercommissie  
Leiden-Leiderdorp

• Sterke Sociale Basis
•  Convenant samenwerking gemeenten 

en bewindvoerders in de Leidse regio

• Lokaal Sportakkoord
•  Gevolgen coronacrisis voor de diverse 

doelgroepen
•  Evaluatie toezichthouders en visie op 

toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugd

Augustus
• Sterke Sociale Basis 
•  Doorontwikkeling Sociale Wijkteams, 

heroriëntatie Wmo 
• Monitor Sociaal Domein 2020
•  Collegereactie preadvies conceptbeleids- 

regels kinderopvang Sociaal Medische 
Indicatie

•  Voorbereiding bijeenkomst met de  
achterban

•  Onderzoeksvoorstel betrekken van 
cliënten

• Evaluatie Pilot Snelle Hulp bij Schulden

September
•  Conceptbeleidsplan schuldhulpverlening 

2021-2024
• Sterke Sociale Basis
•  Contactmoment achterban, voorstel 

online catch-up meeting
• Nota ouderenbeleid ‘Leiden op leeftijd’

November
•  Conceptadvies beleidsplan schuldhulp- 

verlening 2021-2024
•  Voorstellen begroting gemeente Leiden 

vanaf 2023, betreffende sociaal domein.

6. Bijlage: Vergaderingen 2020

• Tussenevaluatie Maatwerkbudget
• Sterke sociale basis
•  Gevolgen coronacrisis diverse  

doelgroepen

December
•  Toelichting gemeente Leiden op stand 

van zaken methodisch werken en  
opvolging KEO W&I

• Terugblik online meeting achterban
• Koers 2021 Adviesraad
•  Perspectief jongeren 16-27 jaar en pilot 

dak- en thuisloze jongeren
•  Inkoop toegang Jeugdhulp 2021 en 

specialistische Jeugdhulp 2022
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