Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden,
gehouden op 18 augustus 2009.
1. De Adviesraad heeft de gewenste deelname van de gemeente Leiden aan het project
‘De Kanteling’ (invoering compensatieplicht) wederom bij de gemeente onder de
aandacht gebracht. Het antwoord van de wethouder hierop is ook afhankelijk van de
hiermee corresponderende ingediende motie door de gemeenteraad.
2. De Adviesraad wil graag een presentatie van de gemeente Leiden in het kader van de
voortgang van de bouw van levensloopbestendige woningen.
3. De Adviesraad geeft als reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Nicolaas
Beetsstraat e.o. een verwijzing naar de criteria zoals genoemd in het uitgebrachte
toetsingskader ‘Aandachtspunten bij de ontwikkeling van Wijkontwikkelingsplannen
vanuit de Wmo’, d.d. 25-2-’09. Verder wil de Adviesraad weten in hoeverre deze
criteria daadwerkelijk gehanteerd worden, zoals toegezegd in beantwoordingbrief
d.d. 14 april 2009 van de WOP Zuidwest programmamanager.
4. De Adviesraad brengt geen advies uit over de concept-Structuurvisie 2009-2025,
omdat deze veel te globaal is. Voor advisering wordt afgewacht op nadere uitwerking.
5. De Adviesraad wil in oktober 2009, voorafgaand aan het bezoek aan de plenaire
vergadering van de gezamenlijke districtsraden in november 2009, een bezoek
brengen aan de districtsraad Zuidwest.
6. Mevrouw Vervoorn heeft van de gemeente Leiden haar officiële benoeming als lid van
de Adviesraad ontvangen.
7. Naar aanleiding van de interne rapportage Servicepunt Zorg, wordt besloten eerst de
gemeente Leiden ruimte te geven op de kritische kanttekeningen/verbeterpunten van
de Adviesraad, alvorens de beslissing te nemen een ongevraagd advies te schrijven.
8. De Adviesraad wil in de evaluatie met de wethouder de punten regelmatige
rapportage over de uitgebrachte adviezen, terugrapportage van grote Wmo
projecten, communicatie met de Adviesraad over beleidsvoornemens van de
gemeente en andere punten die in het jaarverslag van de Adviesraad zijn terug te
vinden aan de orde stellen.
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