Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden,
gehouden op 24 februari 2009
1. Binnenkort komt de gemeente Leiden met het uitvoeringsplan Welzijn. De Adviesraad
kan dit agenderen voor de komende vergadering.
2. Tegen de zomer komt de gemeente Leiden met een nota vrijwilligersbeleid.
3. Er komt een Europese richtlijn gelijke behandeling, waaraan de gemeenten zich dienen te
committeren.
4. Ter bespreking lag een concept-advies voor over de doelgroep GGZ, Maatschappelijke
Opvang en verslavingszorg. De Adviesraad gaat akkoord met het advies. Het
ongevraagde advies zal naar het College van B&W Leiden worden gestuurd. Als bijlage
gaat ook het rapport ‘Een goed herstel’ van Stichting ZON mee. Dit rapport is als
preadvies op verzoek van de Adviesraad opgesteld.
5. Ter bespreking lagen ook het concept-advies ‘Toetsingskader Beoordeling
Wijkontwikkelingsplannen’ en het concept-advies ‘Wijkontwikkelingsplan Leiden
Zuidwest’ voor. Het toetsingskader is ontwikkeld om in de toekomst een kader te
hebben om de ontwikkeling van wijkplannen te beoordelen vanuit de Wmo. De
Adviesraad stemt met beide adviezen in. De adviezen zullen naar het College van B&W
Leiden worden gestuurd.
6. De Adviesraad heeft gesproken over het overschot aan Wmo-gelden in 2007. De
gemeente heeft dit bedrag toegevoegd aan de algemene middelen. De Adviesraad zal in
het overleg met de wethouder vragen hoe dit overschot zich verhoudt met de maximale
eigen bijdrage die in Leiden wordt gevraagd. Mocht er in 2008 ook een overschot zijn,
dan zal de wethouder worden gevraagd of dit bedrag geoormerkt kan worden,
bijvoorbeeld voor nieuw Wmo-beleid.
7. Besproken wordt een aantal klachten over het CAK i.v.m. fouten in facturen en de
moeite die het kost om fouten hersteld te krijgen. De Adviesraad kan dit punt onder de
aandacht brengen van de wethouder.
8. De website van de Adviesraad is tussentijds geëvalueerd. De Adviesraad is positief over
het aantal bezoekers. De site zal op verzoek van de Adviesraad een aantal kleine
aanpassingen ondergaan.
9. De Adviesraad zal een advies voorbereiden waarin extra aandacht wordt gevraagd voor
mensen met een verstandelijke beperking.
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