Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 21 december 2010
1. Alvorens met de vergadering wordt begonnen, wordt er stilgestaan bij het overlijden van de
heer Piet Spaargaren op 13 december jl. Hij was sinds 1 september 2007 lid van de
Adviesraad op voordracht van de Familieraad Rivierduinen.
2. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van 3 jaar, heeft het College van B&W van
de gemeente Leiden op 16 november jl. besloten de volgende leden per 1 juni 2010 van de
Adviesraad WMO Leiden te herbenoemen:
a) Mevrouw S. Lambermont, voorzitter
b) De heer W.J.M. Bunnik, op voordracht van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers
c) De heer A.A.P.M. van Loon, op voordracht van Kans Plus
d) De heer H. Schuurman, op voordracht van de ANBO, afdeling Leiden
3. De Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. heeft mevrouw Hilde Jansen voorgedragen als
nieuw lid voor de Adviesraad. Zij start haar werkzaamheden voor de Adviesraad, net als
mevrouw Ineke Bleijie, lid van de Adviesraad op voordracht van de PCOB, in januari 2011.
4. In het collegebesluit van 14 december jl. worden de resultaten van de SGBO onderzoeken
Benchmark Wmo 2009 en het tevredenheid Wmo over 2009 cliënten individuele
voorzieningen besproken. De aanbevelingen van de Adviesraad zijn hierin verwerkt. Tevens
wordt in dit collegebesluit verslag gedaan over de voortgang van het Wmo-beleidsplan
‘Participatie Centraal 2008-2012. Collegebesluiten zijn te vinden op de website van de
gemeente Leiden. http://gemeente.leiden.nl/bestuur/bis-bestuurlijk-informatiesysteem/actie/college/.
5. De gemeente Leiden heeft in een speciale editie van de Stadskrant van 17 december jl.
aandacht geschonken aan de bereikbaarheid in en rond de stad. Voetgangers, een belangrijke
groep verkeersdeelnemers, worden echter niet in deze publicatie genoemd. De Adviesraad
attendeert de gemeente met een schrijven op deze omissie.
6. De Adviesraad verwacht voor februari 2011 een adviesaanvraag van de gemeente Leiden
over de Hulp bij het Huishouden voor 2012.
7. De Adviesraad heeft op 26 november jl. antwoord gehad op zijn brief van 23 maart 2010
inzake uitvoeringszaken in het Dynamisch Selectie Model met betrekking tot de Hulp bij het
Huishouden. De antwoorden van de gemeente sluiten echter niet aan bij de opgedane kennis
en ervaring van de praktijk. Daarom wil Adviesraad een gesprek met de gemeente hierover.
8. De Adviesraad heeft een reactie gehad van de gemeente Leiden op zijn ongevraagde advies
‘Anders met minder’, van 25 oktober 2010. Deze reactie is op te vragen via de website van
de Adviesraad, http://www.adviesraadwmoleiden.nl/publ.html.
9. De Adviesraad ziet meerwaarde in het lidmaatschap van de landelijke koepel van Wmoraden. Voor 2011 wordt dit gecontinueerd.
10. De Adviesraad vergadert in 2011 ook weer op de derde dinsdag van de maand.
11. Na afloop van de vergadering heeft de Adviesraad afscheid genomen van de heer Jan
Meerpoel. De heer Meerpoel was op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Blinden
en Slechtzienden (NVBS) lid van de Adviesraad sinds 1 juni 2007 en heeft zich niet
herkiesbaar gesteld na het aflopen van zijn zittingstermijn. De heer Meerpoel heeft mede
dankzij zijn grote ervaringskennis belangrijk bijdragen geleverd aan het werk van de
Adviesraad. De NVBS heeft nog geen nieuwe voordracht gedaan.
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