Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden, gehouden
op 20 april 2010
1. Twee leden van de Adviesraad, de heer Spaargaren, op voordracht van de
Familieraad Rivierduinen en mevrouw Vorst, op voordracht van de Reuma Patiënten
Vereniging, zijn ernstig ziek en zullen na afloop van hun zittingstermijn in september
2010 niet terugkomen.
2. De heer Güner, bestuurslid van het Samenwerkingsverband Migranten Leiden, zal de
vergaderingen van april, mei en juni van de Adviesraad als gast bijwonen. Hierna
wordt een besluit genomen over al dan niet lidmaatschap/adviseurschap van de
Adviesraad. Dit in verband met de wens van de Adviesraad om te komen tot een
allochtone vertegenwoordiging.
3. De heer Van Loon is door KansPlus voorgedragen voor een tweede zittingstermijn.
4. De nieuwe gemeenteraadsleden hebben eind mei een korte kennismaking met Wmogerelateerde organisaties. De Adviesraad wordt ook uitgenodigd zichzelf heel kort te
presenteren. Verder in het jaar krijgt de Adviesraad gelegenheid om met de leden
van de gemeenteraadscommissie Onderwijs en Samenleving kennis te maken.
5. Zoals afgesproken tijdens de achterbanvergadering van 9 april jl. doet de Adviesraad
nogmaals een schrijven uit naar de gemeente Leiden inzake aandachtspunten t.b.v. de
aanbesteding van de Regiotaxi. In dit schrijven wordt onder andere benadrukt dat de
Adviesraad pleit voor inzage van de klachtenregeling in het conceptbestek.
6. De Adviesraad heeft ter vergadering een presentatie gekregen van mevrouw Barbara
Akkerman. Zij was ingehuurd door de gemeente Leiden om onderzoek te doen
onder cliëntgroepen die ten gevolge van de bezuinigingen in de AWBZ minder of
geen begeleiding meer krijgen. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis
waarop het Wmo-beleid met betrekking tot begeleiding voor kwetsbare groepen
geformuleerd gaat worden de komende jaren. Eén van de resultaten van het
onderzoek is dat voor circa 70 van de 216 cliënten waarvan de begeleiding stopte of
minder werd, deze wijziging vooralsnog geen negatieve gevolgen heeft. Door het CIZ
zijn in totaal 427 mensen aangeschreven voor herindicatie. Van dit aantal hebben 133
mensen niet gereageerd op het schrijven omdat ze bijvoorbeeld verhuisd of
overleden waren, of omdat ze niet voor herindicatie in aanmerking wilde komen.
Verder zijn de Leidse cijfers conform de landelijke trend. De achterban van de
Adviesraad heeft aangegeven ook in deze informatie geïnteresseerd te zijn. Deze zal
bij een nader te bepalen bijeenkomst gepresenteerd worden.
7. De Adviesraad is op de hoogte gesteld van het feit dat gedupeerde cliënten collectief
een rechtszaak aanspannen tegen de gemeente Leiden inzake het Leidse
zorgtoewijzingssysteem, het Dynamisch Selectiemodel. De Adviesraad wacht met
belangstelling het resultaat af.
8. Het eerste gesprek met de nieuwe wethouder Jeugd Welzijn Zorg en
Personeelszaken zal niet inhoudelijk over Wmo-zaken gaan. Het gesprek zal
voornamelijk een kennismaking en gelegenheid zijn om wederzijdse verwachtingen,
wensen en ideeën uit te wisselen.
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