Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden,
gehouden op 21 april 2009
1. De Adviesraad heeft een reactie ontvangen van de gemeente Leiden op het advies
‘kadernota Bereikbaarheid’. Zo nodig zal op 7 mei (20.00 uur) namens de Adviesraad
worden ingesproken.
2. De Adviesraad heeft een reactie op het advies ‘WOP Zuid-West’ ontvangen. Dit plan
wordt voor 5 jaar vastgesteld. De Adviesraad wil graag betrokken worden bij de
evaluatie te zijner tijd.
3. Het congres van VWS op 3 juli a.s. is verschoven naar 24 september 2009. Locatie: de
RAI in Amsterdam. Programma: nog niet bekend.
4. In Leiderdorp vindt op 10 juni a.s. een regiobijeenkomst plaats georganiseerd door
Zorgbelang met als thema de compensatieplicht.
5. Ter vergadering is het werkplan 2010 besproken. De beleidsmedewerker past het plan
aan met inachtneming van de gemaakte opmerkingen van de leden.
6. De Adviesraad heeft een Handreiking Wmo opgesteld t.b.v. alle politieke partijen in
Leiden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Hierin geeft de
Adviesraad aan wat de Adviesraad graag opgenomen wil zien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. De Handreiking zal naar aanleiding van de
gemaakte opmerkingen worden aangepast en vervolgens naar de politieke partijen
worden verstuurd. De Handreiking komt tevens op de website te staan.
7. De notitie ‘Belemmeringen in participatie’ is naar aanleiding van de achterbanbijeenkomst
op 26 maart j.l. aangepast. De notitie zal na verwerking van het commentaar van de leden
en na vaststelling op de website worden geplaatst. Daarnaast zal dit stuk naar de
achterban worden toegestuurd.
8. Veel cliënten uit de GGZ hebben te maken met de stichting financiële dienstverlening uit
Noordwijkerhout. Vanuit de familieraad wordt geprobeerd om deze stichting een
keurmerk (PBI) te laten krijgen. De heer Spaargaren heeft gemeld dat deze stichting
breed werkt en niet uitsluitend voor cliënten uit de GGZ.
9. Op zaterdag 2 mei wordt in het gebouw Nieuwe Energie een congres gehouden van de
LVT (landelijke vereniging van thuislozen) met als thema ‘wonen’. Iedereen is welkom,
met name om het tweede deel van de dag (13.00 – 15.30 uur) bij te wonen waar het gaat
over huisvesting en de visie van woningbouwcorporatie Portaal. Aanmelden voor
maandag 27 april.
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