Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 16 augustus 2011
1. De Rekenkamercommissie van de gemeente Leiden heeft de Adviesraad gevraagd
medewerking te verlenen bij de uitvoering van het onderzoek naar de Wmo.
Binnenkort volgt een interview met het onderzoeksbureau.
2. De Adviesraad heeft zonder waardeoordeel binnen zijn netwerk aandacht gevraagd
voor de dreigende problematiek rondom Fokuswoningen. Dit omdat
contactambtenaar van de Adviesraad, mevrouw Myrthe Kamphuis bewoner is van
een Fokuswoningen maar deze problematiek de AWBZ betreft en dus niet een zaak
is voor de Adviesraad.
3. De Adviesraad heeft op 4 juli advies uitgebracht over de te schrijven Sociaal
Maatschappelijke Structuurvisie 2025. Op 15 juli is advies uitgebracht over het
conceptbestek voor de aanbesteding van de Hulp bij het Huishouden 2012. Deze
adviezen zijn te raadplegen via de website www.adviesraadwmoleiden.nl.
4. In verband met de voorbereidingen op de overheveling van landelijke taken op het
gebied van Jeugd, wil de Adviesraad op nadrukkelijk verzoek van Cliëntenraad De
Binnenvest aandacht besteden aan zwerfjongeren. De Cliëntenraad De Binnenvest is
per brief gevraagd om zijn bevindingen, knelpunten en suggesties met betrekking tot
deze jongeren aan de Adviesraad te doen toekomen.
5. Naar aanleiding van het verzoek aan de Adviesraad van wethouder Jeugd, Welzijn en
Zorg, mevrouw Van Gelderen in de vergadering van de gemeenteraadscommissie
Onderwijs en Samenleving d.d. 24 maart jl. een standpunt in te nemen over het
pleidooi van de voorzitter van de koepel Wmo-raden voor een landelijke Wmo-raad,
heeft de Adviesraad ter vergadering een standpunt ingenomen. In de brief wordt
aangegeven wat een landelijke Wmo-raad/organisatie volgens de Raad wel/niet moet
doen. In de brief geeft de Adviesraad ook aan dat de huidige koepel Wmo-raden op
dit moment onvoldoende voldoet aan de criteria van de Adviesraad. Het standpunt
van de Adviesraad zal in de algemene leden vergadering van de koepel Wmo-raden
op 8 november a.s. door een delegatie van de Adviesraad ingebracht worden.
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