Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 15 maart 2011
1. Op de vergadering is kennisgemaakt met de heer W.R. Castens, lid op voordracht
van de NVBS en de heer L. El Houari, adviseur allochtonen voor de Adviesraad.
2. Op 1 maart jl. heeft de Adviesraad naar aanleiding van een brief van 23 maart 2009
met betrekking tot uitvoeringszaken in het Dynamisch Selectiemodel voor de Hulp
bij het Huishouden, een gesprek gehad met mevrouw Y.F.M. Blok, Unitleider Zorg en
mevrouw I. Ruiter, teamleider Maatschappelijke Ondersteuning. Aandachtspunten uit
deze brief zijn besproken en de gemeente zal deze op gaan pakken.
3. Op 21 maart is aan de gemeenteraadsleden in de werkgroep Wmo door
Adviesraadsleden uit de interne werkgroep Hulp bij het Huishouden een toelichting
op het advies ‘Toekomst Hulp bij het huishouden’ van 18 februari jl. gegeven.
4. Ter vergadering is het jaarverslag over 2010 vastgesteld en kan binnenkort
opgevraagd worden via de website van de Adviesraad. Zie hiervoor
www.adviesraadwmoleiden.nl
5. De conceptversie van het ongevraagde advies auditief gehandicapten is besproken.
Omdat de aandachtspunten meer in de sfeer van de uitvoering en de
belangenbehartiging liggen dan op beleidsmatig vlak, is besloten deze aan te kaarten
tijdens de aankomende bijeenkomst met de achterban. Desgewenst kan de
Adviesraad dan alsnog samen met de achterban besluiten een advies over de
aandachtspunten uit te brengen.
6. De Adviesraad heeft van de gemeente de conceptverordening over de Eigen Bijdrage
Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang ter advisering voorgelegd gekregen.
7. Voor het werkplan 2012 wil de Adviesraad het onderwerp ‘overgang begeleiding
individueel en per groep uit de AWBZ naar de Wmo’ de hoogste prioriteit geven bij
de speerpunten. Andere onderwerpen zijn het meten van kwaliteit van Wmodiensten en -producten, voorzieningen voor slachtoffers van huiselijk geweld en het
inpassen en uitbouwen van onderwerpen gerelateerd aan de gedachte achter de ‘Civil
Society’ in de beleidsplannen samenhangend met de ‘Sociaal Maatschappelijke
Structuurvisie 2025’ voor de gemeente Leiden.
8. De Adviesraad heeft een uitnodiging ontvangen voor de startbijeenkomst voor deze
Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie op 6 april a.s. Een delegatie van de Adviesraad
gaat hiernaar toe.
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