Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 19 februari 2013

1. In de vergadering wordt het conceptadvies over de beleidsnota Maatschappelijke
ontwikkeling ‘Iedereen telt mee’, besproken. De Adviesraad vindt de nota een goed
en leesbaar stuk geworden. Geadviseerd wordt:
• In de nota alle doelgroepen te benoemen, zoals verstandelijk- en
psychiatrische gehandicapten, vluchtelingen, dementerende ouderen en
(dreigend) overbelaste mantelzorgers.
• Ten aanzien van de professionalisering en de intake, het onderdeel
keukentafelgesprek, adviseert de Adviesraad om in het beleidsplan de term
‘gespreksvoerder’ op te nemen.
• De Adviesraad wijst de gemeente erop dat bij een gekantelde werkwijze de
bezwaarschriftenprocedure als enige bezwaarmogelijkheid niet meer volstaat.
De Adviesraad pleit voor een tussenstap, een vorm van bemiddeling.
• Geadviseerd wordt in de nota in te gaan op de ruimtelijke toegankelijkheid
omdat deze minstens zo belangrijk is bij het voeren van inclusief beleid.
• Zie voor meer informatie het advies dat op te vragen is via de website van de
Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl .
2. In de vergadering wordt het overleg met de wethouder op 6 maart voorbereid.
Onderwerpen die met de wethouder worden besproken zijn onder andere de
gemeentelijke reactie op het ongevraagde advies over kwetsbare ouderen van de
Adviesraad, de pilots sociale wijkteams en de sociale wijkagenda en er wordt
gevraagd wat de plannen van de gemeente Leiden zijn ten aanzien van wijzigingen in
het jeugdbeleid nl. decentralisatie van de jeugdzorg en passend onderwijs en de
veranderingen in de aanspraak op de AWBZ-Zorgzwaartepakketten.
3. De Adviesraad wil ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014
wederom een handreiking opstellen en aan de politieke partijen aanbieden. Wenselijk
is dat de handreiking ter inspraak wordt aangeboden tijdens een vergadering van de
Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De bedoeling is dat de handreiking
gereed is voordat de partijen hun programma’s gaan schrijven. De werkgroep,
bestaande uit de dames Lambermont en Jansen en de heren Schuurman en Bleijie, zal
met ondersteuning van de beleidsmedewerker een concepthandreiking opstellen die
geagendeerd wordt voor de junivergadering.
4. Voorbereidingen en verdere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot
werkbezoeken aan verzorgingshuizen in Leiden in verband met de wijzigingen in de
Zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 t/m 4 en welke gevolgen deze kunnen hebben.
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