Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 16 april 2013

1. Welkom wordt geheten aan de heer Johan Hogendoorn, voorzitter van de Algemene
Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) afdeling Leiden. De heer Hogendoorn volgt
per 1 juni de heer Schuurman op. Om zich in te kunnen werken, woont hij alvast
deze vergadering bij.
2. In de vergadering worden het concept Jaarverslag en Jaarrekening 2012 besproken en
vastgesteld, zodat deze stukken voor 1 mei 2013 naar het College kunnen worden
verzonden.
3. Het concept werkplan 2014 is met de gemaakte kanttekeningen, vastgesteld.
Speerpunten zijn wijk- en buurtgericht werken, jeugdzorg en de gevolgen van de
veranderingen in de AWBZ en de Wmo.
4. Tijdens de bijeenkomst met de achterban op 16 mei 2013 zal naast de presentatie
van de heer Holman, hoofd afdeling Wmo van het ministerie VWS, een casus van
Mezzo besproken worden over Eigen Kracht en zal het werkplan 2014 worden
geagendeerd.
5. Op 26 maart 2013 is de voorzitter bij een bijeenkomst van de gemeente Leiden
geweest over uitbreiding van de Wmo. De toen behandelde stukken over o.a. de drie
denkrichtingen van de gemeente zijn op de vergadering besproken om tot
meningsvorming te komen. De drie denkrichtingen zijn:
1. De kerntaken discussievariant. In deze variant wordt de inhoudelijke en
daaraan verbonden financiële opgave ingevuld door het voeren van een
kerntakendiscussie ten aanzien van het huidige beleid, aanbod, subsidies voor
de bestaande Wmo taken.
2. De vervlechtingsvariant. In deze variant wordt ingezet op het verbinden van
het verbinden van het bestaande aanbod dat met de decentralisatie overkomt.
3. Kanteling van het sociale domein-variant. In deze variant wordt het bestaande
Wmo-aanbod en het aanbod dat bij de decentralisatie overkomt helemaal
losgelaten en wordt gekeken naar wat er in de toekomst nodig is.
De Adviesraad vindt dat denkrichting 3 de voorkeur heeft. Denkrichting 2 is
acceptabel op weg naar 3.
6. In de vergadering is op het overleg met de wethouder op 8 april 2013 teruggeblikt.
Besproken onderwerpen zijn stand van zaken invoering van de kanteling,
decentralisaties AWBZ en jeugdzorg, ongevraagd advies kwetsbare ouderen, pilots
sociale wijkteams/sociale wijkagenda en veranderingen in de aanspraak op de AWBZZorgzwaartepakketten
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