Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 15 februari 2011
1. De vacature in de Adviesraad voor de Nederlandse Vereniging voor Blinden en
Slechtzienden Leiden e.o. (NVBS), zal opgevuld worden door de heer Rudolf Castens.
Omdat de NVBS zelf niet in deze vacature kon voorzien, wordt de heer Castens via
het Platform Gehandicapten Leiden voorgedragen aan het College van B&W van de
gemeente Leiden.
2. In het tweede of derde kwartaal van 2011 heeft de Adviesraad een
kennismakingsgesprek met het gezamenlijke contractbeheerorgaan in de Leidse regio,
genaamd Beheer Organisatie Regio Leiden (BORL). Hier worden de contracten op
het gebied van de Wmo intensief en op een kwalitatieve manier beheerd en
gemanaged.
3. De Adviesraad heeft in een voorstel aan het college van B&W een supplement bij het
reglement van de Adviesraad van 6 maart 2007 voorbereid. Doel van dit supplement
is om de bezetting en vertegenwoordiging van bedoelde groepen in de raad te
optimaliseren.
4. Ter vergadering is het conceptadvies met betrekking tot de toekomst van het
Dynamisch Selectiemodel voor de Hulp bij het Huishouden besproken. Hoewel de
Adviesraad een voorstander is van het Convenantmodel, vindt hij die keuze alleen
verantwoord mits de substantiële meeruitgaven voor dit model niet ten koste gaan
van andere essentiële Wmo-zaken. Indien dit niet het geval is kiest de Adviesraad
voor voortzetting van het Dynamisch Selectiemodel met de verbeterpunten die door
de gemeente zijn aangegeven en in regionaal verband zouden kunnen worden afgesproken. Het advies is te vinden op de website van de Adviesraad:
www.adviesraadwmoleiden.nl.
5. De Adviesraad heeft al één werkbezoek afgelegd aan een dagbestedingsproject dat
(mede) gefinancierd wordt met AWBZ-compensatiegelden. Op 3 februari vond het
werkbezoek plaats aan de locatie van Movens, dagactiviteitencentrum voor mensen
uit de GGZ. De Adviesraad kreeg informatie van een ervaringsdeskundige en een
begeleider over het VIPP-project1. Het werkbezoek is als zeer leerzaam ervaren. De
volgende werkbezoeken die afgelegd worden vinden plaats op 10 maart aan het
dagbestedingsproject van Libertas Leiden en op 28 maart bij het dagbestedingsproject
van Stichting Radius. Deze dagbestedings-projecten zijn voor oudere mensen die met
de AWBZ-pakketmaatregel hun indicatie ondersteunende begeleiding dagopvang
gedeeltelijk of geheel zijn kwijtgeraakt.
6. Ter vergadering zijn de eerste voorbereidingen voor het werkplan 2012 in gang
gezet. Mogelijke onderwerpen voor speerpunten en ongevraagde adviezen zijn
geïnventariseerd.
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VIPP staat voor: Vrijwillige Initiatieven voor mensen met Psychische Problematiek

