Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden,
gehouden op 16 juni 2009.
1. Bij nader inzien is de Adviesraad WMO Leiden niet naar de hoorzitting in de Tweede
Kamer betreffende casus Meavita gegaan; de vragen hadden geen relevantie voor de
Adviesraad.
2. De Leidse situatie wat betreft het aantal fatale ongelukken met scootmobiels, wordt
door een Adviesraadslid uitgezocht.
3. De geplande achterbanvergadering van de Adviesraad op 24 september a.s. wordt in
verband met een landelijk Wmo-congres op dezelfde dag verplaatst naar 1 oktober
2009.
4. De werkgroep Verkeer en Vervoer van de Adviesraad gaat haar ‘Handreiking
toegankelijkheid openbare ruimte Leiden’, van 12 januari 2009 bespreken met 2
gemeente ambtenaren op 18 juni a.s. teneinde tot duidelijke afspraken te komen.
Tevens wil deze werkgroep tijdens het gesprek haar zorgen naar de gemeente toe
uitspreken over het openbaar vervoer in de gemeente Leiden en de rol van de
gemeente daarin.
5. Voor problemen en klachten in verband met het openbaar vervoer kunnen mensen
terecht bij het wettelijk ingestelde Provinciale overleg- en inspraakorgaan de ROVH.
6. Om te kunnen besluiten of een ongevraagd advies van de Adviesraad over de
‘procedure aanvraag zorgadvies ondersteunende begeleiding(psychosociale grondslag)
bij ontregelde gezinnen en kwetsbare personen’, van de GGDHM wenselijk is, wordt
informatie opgevraagd bij de GGD over onduidelijke zaken, zoals termijnen,
doelgroepen en aantallen van de aangevraagde zorgadviezen.
7. De Adviesraad heeft een delegatie voor zijn werkbezoek aan ‘Visio’, samengesteld.
8. In voorbereiding op een werkbezoek door alle Adviesraadsleden aan een nog nader
te bepalen districtsraad, wordt 2 juli a.s. kennisgemaakt met twee wijkmanagers van
de gemeente Leiden.
9. Als vervolg op de ontvangen inventarisatie van Stichting Radius, betreffende
raakvlakken van haar producten en diensten met de Wmo-prestatievelden, vindt op
17 augustus a.s. een gesprek plaats bij Stichting Radius met een delegatie van de
Adviesraad.
10. De Adviesraad heeft een vragenlijst opgesteld die gebruikt gaat worden tijdens zijn
onderzoek naar het functioneren van het Dynamisch Selectie Model(DSM).
11. De Adviesraad roept zijn achterbanleden nadrukkelijk op om voor september 2009
per lid 1 casus aan te leveren, die een voorbeeld kan zijn voor toepassing van de
compensatieplicht.
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