Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 18 december 2012

1. De heer Castens, Adviesraadslid op voordracht van de Nederlandse Vereniging van
Blinden en Slechtzienden Leiden e.o. beëindigt per direct zijn lidmaatschap van de
Adviesraad in verband met zijn gezondheid. De heer Faassen, Adviesraadslid op
voordracht van Familieraad Rivierduinen verlaat, zoals reeds in juni 2012 aangegeven,
per 1 januari1 2013 de Adviesraad. De gemeente zal van de vacatures op de hoogte
worden gesteld.
2. In de vergadering is een vaste werkgroep uit de Adviesraad vastgesteld die
gesprekken met de Klankbordgroep Jeugd van Cardea (bestaande uit een delegatie
van de cliëntenraad en jongerenraad inclusief ondersteuner) aangaan. De werkgroep
bestaat uit de dames Lambermont en Jansen, de heer Bleijie en wordt ondersteund
door de beleidsmedewerker. Het eerste gesprek staat gepland voor eind februari
2013.
3. De recentelijk ontvangen reacties van de gemeente Leiden inzake de adviezen
‘Transitie AWBZ naar Wmo in het regionale verband van Holland Rijnland’, (advies
d.d. 29-06-2012) en ‘Sportnota 2012-2017, Verleiden tot bewegen’, (advies d.d. 0609-2012) zijn te raadplegen via de website van de Adviesraad
www.adviesraadwmoleiden.nl.
4. In het kader van wijkgericht werken/welzijn is de gemeente Leiden in twee wijken
pilots begonnen. In de Slaaghwijk is dat de Wijkagenda en in Zuid-West is dat het
Sociaal Wijkteam. Naar aanleiding van de informatie over de opzet van de pilot in
Slaaghwijk heeft de Adviesraad een aantal kritische vragen die schriftelijk gesteld
zullen worden. Tevens vraagt de Raad om informatie na een tussenevaluatie over een
half jaar. De Adviesraad zal de pilots nauwlettend volgen.
5. Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de Adviesraad is besloten de
speerpunten van het eigen werkplan vooral in het eerste halfjaar uit te voeren, omdat
ervaren is dat de gemeente in het tweede halfjaar met verschillende stukken komt
waardoor het behalen van de eigen doelstellingen in het gedrang komt.
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