Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 20 november 2012
1. Naar aanleiding van de Benchmark Wmo en het tevredenheidsonderzoek Wmo
mantelzorgers over 2011 stuurt de Adviesraad naar de gemeente Leiden schriftelijke vragen
en opmerkingen. De vragen gaan onder andere over de toename van het aantal processen
verbaal per 1000 leerplichtige leerlingen in Leiden, het hogere aantal voortijdig
schoolverlaters en de zeer hoge score van het vrijwilligerswerk in Leiden ten opzichte van
vorig jaar. Opmerkingen heeft de Adviesraad onder andere over het hanteren van
verschillende systemen met betrekking tot de Wmo-uitgaven van de gemeente Leiden in
Benchmark, begroting en jaarrekening en ten aanzien van de resultaten van het
tevredenheidsonderzoek mantelzorgers geeft de Adviesraad aan het wenselijk te vinden deze
resultaten toe te spitsen op de groep mantelzorgers die 9 uur of meer zorg per week geeft.
2. De Adviesraad geeft als suggestie aan de gemeente Leiden voor het tevredenheidsonderzoek
Wmo over 2012 het thema Hulp bij het Huishouden. Dit met het oog op de plannen van het
kabinet om de huishoudelijke hulp alleen nog voor lage inkomens.
3. Speerpunten in het werkplan 2012 van de Adviesraad zijn onder andere slachtoffers van
huiselijk geweld en het meten van kwaliteit en tevredenheid in de Wmo. De Adviesraad heeft
voor beide speerpunten interne werkgroepen ingesteld. Met betrekking tot het speerpunt
slachtoffers van huiselijk geweld wil de werkgroep op basis van zijn eerste bevindingen nog
gesprekken voeren met een aantal organisaties om vervolgens met een volledig advies te
kunnen komen. Voor wat betreft de werkgroep kwaliteit wil de werkgroep pas met een
(pre)advies komen, nadat het nieuwe verplichte landelijke systeem kwaliteitsmeting van de
Wmo door NIVEL bekend is.
4. De Adviesraad ontving op 4 oktober 2012 de reactie van de gemeente Leiden op zijn
ongevraagde advies d.d. 4 april 2012 over kwetsbare ouderen. De werkgroep die destijds het
advies heeft opgesteld zal nagaan of er nog gereageerd moet worden naar de gemeente op
basis van de ontvangen reactie.
5. Naar aanleiding van de bijeenkomst met de achterban op 9 november 2012 met het thema
stand van zaken decentralisatie AWBZ begeleiding, zal het Transitiebureau over een half jaar
weer uitgenodigd worden op de bijeenkomst met de achterban voor een vervolgpresentatie.
Dan zal er meer concrete informatie beschikbaar zijn ten aanzien van de decentralisatie. Er
waren nu namelijk te veel onduidelijkheden over de doorwerking van het
conceptregeerakkoord VVD-PvdA.
6. In het overleg dat de Adviesraad had met de wethouder op 31 oktober en het vervolg
hiervan op 16 november 2012, zijn onder andere de onderwerpen wijkgericht werken,
invoering van de Kanteling en toekomstbestendige Wmo-raad besproken. Ten aanzien van
het wijkgericht werken onderstreept de Adviesraad het belang van het formuleren van de
doelstellingen. De wethouder gaf aan dat de verwachting is dat de gemeente met ingang van 1
april 2013 gekanteld kan gaan werken. Met betrekking tot een toekomstbestendige Wmoraad, heeft de wethouder de Adviesraad toestemming gegeven door te kunnen gaan met
eigen reorganisatieplannen. Daarnaast zal de wethouder zelf ook nadenken en de ambtenaren
bevragen over haar / hun wensen voor een toekomstige Adviesraad.
7. Op 19 november had de Adviesraad een gesprek met de leden van de werkgroep Wmo van
de gemeenteraad. Tijdens dit gesprek is er informatie uitgewisseld over de onderwerpen de
Kanteling, uitbreiding van de Wmo en wijkgericht werken.
6 december 2012
Yasemin Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO Leiden

