
 

 

Verslag ALV PrO 21 oktober 
 
1. Welkom: aankondiging open keukentafelbijeenkomst WMO 
 
2. Kennismakingsrondje 
 
3. Voorstellen gasten:  

Bernard Revet, voorzitter ANBO Leiderdorp en ROVER en mantelzorger.  
Frans Vos oud bestuurslid welzijnsinstellingen Leiden, oa Libertas, strategisch adviseur en 
programmamanager WMO bij verschillende gemeenten (via adviesbureau BMC), heeft gewerkt 
bij VWS. 
Vaste gast Ria Pasterkamp, fractielid en woordvoerder Sociale agenda, welzijn. 

 
Vraagstukken algemeen: 
a. Voor Bernard Revet: Wat is de kern van de nieuwe WMO?  
Revet: Over de WMO: er gaan 2 zaken naar de gemeente: begeleiding en kortdurende zorg. 
Huishoudelijke hulp zat al bij de gemeente. Langdurige zorg blijft nog bij de AWBZ ( Wet 
langdurige zorg). Er gaat meer gevraagd worden aan de cliënten: wat kunt u zelf? En uw 
omgeving? Tegelijk wordt een bezuiniging van 25% - 40% doorgevoerd 

 
b. Voor Frans Vos: Wat zie jij in het land als de grootste vraagstukken, die gemeenten met 
deze nieuwe WMO hebben op te lossen. 
Vos: gemeentes maken afspraken met hulpverleners (organisaties), en daar wordt tegelijkertijd 
op gekort: evenveel inkoop tegen een lagere prijs. En kwaliteit? De bedoeling was innovatie en 
een zachte landing, maar dat gebeurt bijna niet, het is een harde aanpak. De vraag is wie 
hierdoor in de knel komen en hoe het gaat met de tevredenheid van de cliënten. Er wordt 
meer gekeken wat de cliënt nodig heeft dan waar hij recht op heeft.  
 
c. Voor Ria Pasterkamp: Wat zijn in de politieke arena van Oegstgeest, de grootste 
discussiepunten? 
Pasterkamp: In de commissie waren vorige week de verordeningen Participatiewet, WMO en 
Jeugdzorg aan de orde. Belangrijk aandachtspunt van de PrO fractie is te bekijken of iedereen 
nog kan krijgen wat hij nodig heeft. Heikel punt is de eigen bijdrage. PrO wil dat die bijdrage 
naar draagkracht is, maar ziet daarin de coalitiepartijen tegenover zich. 
Er zijn algemeen gebruikelijke voorzieningen of ‘gamma’- voorzieningen die de cliënt zelf moet 
aanschaffen en betalen. Dit college wil veel voorzieningen algemeen gebruikelijk verklaren. Dit 
college wil geen eigen bijdrage naar draagkracht. Zorgvragers moeten dan straks veel zelf 
betalen. Het college zet de bezuiniging voluit door en zet geen reserves in om de cliënten te 
ontzien. Cliënten die het financieel echt niet kunnen trekken, kunnen voor een 
tegemoetkoming aankloppen bij het College. Bij een stapeling van voorzieningen moet wel 
gekeken worden of de kosten voor de cliënt niet te hoog worden.  
Er komt een klachtencommissie.  

  
Sociale teams en keukentafelgesprekken: 
De cliënt meldt zich met een zorgvraag bij de gemeente. Dan volgt een gesprek met een 
sociaal (wijk)team bij de cliënt of elders: wat kan de cliënt zelf en wat kan zijn omgeving doen. 
De cliënt krijgt de raad om dit gesprek te voeren samen met een mantelzorger of andere 
ondersteuning (bijvoorbeeld iemand van MEE). Er volgt een verslag binnen 6 weken en daarna 
neemt de gemeente (een andere persoon dan degene die het gesprek heeft gevoerd) een 
beslissing. De cliënt moet toestemming geven om zijn gegevens uit te wisselen met anderen. 
Bij mantelzorg door familie, vrienden, buren of door vrijwilligers is het de vraag of dit goed 
blijft gaan wanneer er langdurig een beroep op hen gedaan wordt. Deze hulp kan jarenlang 
nodig blijven.  
 



 

 

Over een jaar moeten we weer een bijeenkomst houden, om te zien hoe het werkt en om het 
resultaat te meten. 
De 28e oktober komt  de WMO in de raad. Suggesties zijn welkom bij de fractie. 

 
4. Het formele deel: 

Goedkeuring van de jaarrekening. De boeken zijn in orde, maar de aansluiting van de ene op 
de andere penningmeester zorgde voor wat onduidelijkheid. Verder is de uittreding van D66 
een complicerend iets, met notariskosten. De kascommissie stelt voor om de penningmeester 
decharge te verlenen. 
Dank aan de kascommissie, Thijs Breet, voor zijn hulp bij het duidelijker maken van de 
rekening. Uit de vergadering komt nogmaals een al eerder gedaan verzoek om over te stappen 
naar een andere bank, ASN of Triodos. De penningmeester gaat hier werk van maken. 

 
Samenstelling bestuur. Nu Aukje, Saskia, Frans, Anton en Ton. Voorgesteld wordt om deze 
brede samenstelling voorlopig zo te laten en zelfs aan te vullen met Remko Veenstra. De ALV 
gaat unaniem akkoord met deze voordracht. Frans Los zal steeds meer terugtreden. Hij is wel 
bereid om de penningen voorlopig te blijven beheren. 

 
Verslag van de ALV van 25 juni wordt goedgekeurd, als de achternaam van Gerlof wordt 
verbeterd. 

 
5. Rondvraag: 

Ria: de raadsvergadering en de commissies worden uitgezonden en zijn ook achteraf te 
bekijken.  Graag feedback. Erbij aanwezig zijn in de Raadzaal geeft extra steun aan de fractie. 
Tim: kort nieuws uit de fractie.  
3D operatie, participatie en jeugdzorg blijft erg achter. Het college zegt dat ze daar niet veel 
aan kunnen doen.  
Bestuurlijke toekomst: sterke samenwerking met de Leidse regio. Blik is niet langer gericht op 
Katwijk etc. 
Zwembad: 4 ton uit de begroting teruggepakt. College wil stoppen met het zwembad. 
Begroting: vreemd dekkingsplan. Er komt 20% ozb - verhoging. Crowdfunding kan zorgen voor 
dekking. 

 
 
 
 
 
 
 
 


