Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 19 april 2011
1. De Adviesraad verhuist per 1 juli 2011naar ‘De Bakkerij’, Oude Rijn 44b/c.
2. Naar aanleiding van het voorstel van de wethouder Jeugd, Zorg & Welzijn van 8 april jl. aan
de gemeenteraad voor een nieuw model voor aanbesteding van de Hulp bij het Huishouden
per 2012, genaamd het Leidse model, brengt de Adviesraad hierover een advies uit. Dit
nieuwe model is een variant naast de 4 modellen waarover de Adviesraad reeds op 18
februari 2011 adviseerde. Het advies kunt u raadplegen via de website van de Adviesraad
www.adviesraadwmoleiden.nl
3. De reacties van de gemeente Leiden op de adviezen ‘inzake het conceptbestek voor de
Europese aanbesteding van de Regiotaxi Holland Rijnland’, van 11 mei 2010, ‘aanbesteding
standaard woningaanpassingen’ en ‘aanbesteding trapliften’, van 25 juni 2010 en op het
ongevraagde advies ‘Maatschappelijke participatie van niet-westerse allochtonen’, van 8
december 2009, zijn door de Adviesraad ontvangen. Door verkeerde postbezorging hebben
pas recent deze stukken uiteindelijke de Adviesraad bereikt. Inmiddels kunt u deze reacties
via de website van de Adviesraad opvragen.
4. Naar aanleiding van onduidelijke en onvolledige informatievoorziening door de gemeente
Leiden met betrekking tot het aanvragen van een tegemoetkoming voor autoaanpassingen via
de Wmo, brengt de Adviesraad deze lacunes door middel van een schrijven onder de
aandacht van de gemeente Leiden.
5. Ten aanzien van ervaren problemen van mensen met een visuele beperking m.b.t. de
bereikbaarheid en toegankelijkheid in de stad, wordt van het Platform Gehandicapten Leiden
gevraagd desgewenst met een onderbouwing te komen zodat de Adviesraad bij de gemeente
hiervoor (opnieuw) aandacht kan vragen.
6. De Adviesraad is gestart met de voorbereidingen voor het ongevraagde advies ‘kwetsbare
ouderen en de Wmo’, conform werkplan 2011.
7. De achterban van de Adviesraad is in de achterbanvergadering van 14 april jl. unaniem
accoord gegaan met het voorstel voor aanhangsel bij het reglement van de Adviesraad. Zoals
afgesproken worden hierover de wethouder en de gemeenteraadsleden van de werkgroep
Wmo geïnformeerd.
8. Ter voorbereiding op de overheveling van de AWBZ functies begeleiding individueel en per
groep naar de Wmo in 2013/2014, wil de Adviesraad zich in het 4e kwartaal van 2011 laten
informeren door mevrouw Marlies Kamp van het innovatieteam Wmo van het ministerie van
VWS over de gevolgen hiervan voor cliënten en betrokkenen in de gemeente Leiden.
9. Naar aanleiding van het verzoek van de wethouder aan de Adviesraad om met suggesties
voor oplossingen te komen voor de problematiek rond aangepaste woningen, wordt door de
belangenvereniging Kansplus eerst een gesprek gevraagd met Servicepunt Zorg, alvorens
bekeken kan worden wat de Adviesraad eventueel in wil brengen.
10. De julivergadering van de Adviesraad komt te vervallen. In plaats daarvan krijgt de Adviesraad
een presentatie over de werkzaamheden van de BORL (Beheerorganisatie regio Leiden,
contracten hulpmiddelen en Hulp bij het Huishouden).
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