Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 17 augustus 2010
1. Alvorens met de vergadering wordt begonnen, wordt er stil gestaan bij het overlijden
van mevrouw Vorst op 14 juni jl. Zij was lid van de Adviesraad op voordracht van de
Reuma Patiënten Vereniging.
2. Tijdens de vergadering wordt kennisgemaakt met de tijdelijke waarnemer voor de
heer Spaargaren, lid van de Adviesraad op voordracht van de Familieraad
Rivierduinen, de heer Faassen. Ook wordt kennisgemaakt met de tijdelijke
waarnemer van de heer Heestermans, lid van de Adviesraad op voordracht van de
KBO, mevrouw Manbodh. Hetzelfde geldt voor de heer van den Berg, lid van de
Adviesraad op voordracht van de Reuma Patiënten Vereniging als opvolger van
mevrouw Vorst.
3. Het nog uit te brengen ongevraagde advies zintuiglijke gehandicapten beperkt zich tot
de twee grootste groepen zintuiglijk gehandicapten, namelijk de auditief en visueel
gehandicapten.
4. De Adviesraad en drie van zijn achterbannen, het Platform Gehandicapten Leiden, de
Reumapatiënten Vereniging en de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, hebben hun
reactie gegeven op de conceptversie van de nieuwe Wmo-folders van de gemeente
Leiden.
5. Zorgbelang Zuid-Holland heeft onder andere de Adviesraad gevraagd suggesties voor
te organiseren themabijeenkomsten voor Wmo-Adviesraden door te geven. Als
mogelijke onderwerpen worden genoemd de methodiek achter het tot stand komen
van de eigen bijdrage Wmo, waarbij het wenselijk zou zijn wanneer een deskundige
van de VNG hierover uitleg geeft. Verder wordt genoemd de regionale ongelijkheid
in de uitvoering van het Wmo-beleid.
6. Naar aanleiding van het recent uitgebrachte gezamenlijke advies Retender Hulp bij
Huishouden 2011, is geconstateerd dat de zorgaanbieders niet hoeven te voldoen aan
de CAO Thuiszorg. De gemeenten hebben onder andere op advies van de Wmoraden in de Leidse regio destijds een aantal voorwaarden opgesteld. Deze
voorwaarden komen echter wèl uit de CAO Thuiszorg.
7. De resultaten van het in juni verschenen onderzoeksrapport van Bureau
Blaauwbroek over effectiviteit van de Adviesraad WMO Leiden zijn in de vergadering
besproken. Met name het punt met betrekking tot onbekendheid bij de
gemeenteraadsleden gaat de Adviesraad oppakken. Het rapport is met ingang van 18
augustus te raadplegen via de website van de Adviesraad
www.adviesraadwmoleiden.nl.
8. De Adviesraad gaat voor 2010/2011 werkbezoeken plannen bij Oorakel, informatieen adviescentrum voor doven en slechthorenden; de afdeling ergotherapie van het
Rijnlands Revalidatiecentrum; dagactiviteitencentrum voor mensen met een
psychiatrische achtergrond en dagopvangvoorzieningen in het kader van de AWBZbezuinigingen.
9. Op de website van de Adviesraad komt de komende drie maanden een nieuwe poll
te staan. Deze poll kan meer inzicht geven over de diversiteit aan bezoekers die de
website raadpleegt.
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