Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 21 mei 2013
1. Naar aanleiding van het aanbod mantelzorgondersteuning bij zorgverzekeraars en de
vergoeding hiervoor door de verzekeraars, gaat de Adviesraad een brief sturen naar
het Servicepunt Zorg van de gemeente Leiden. Dit om de gemeente te attenderen op
deze mogelijkheid zodat de gemeente hiermee rekening kan houden in de
ondersteuning.
2. De Adviesraad heeft van de gemeente Leiden ter advisering de regionale visie
huiselijk geweld voorgelegd gekregen. Voordat dit stuk in het Leidse college wordt
besproken, stelt de interne werkgroep huiselijk geweld van de Adviesraad een advies
op.
3. De gemeente Leiden bespreekt op 4 juni 2013 met de Adviesraad de conceptnotitie
‘Toekomst van het sociale domein’. In de notitie worden drie scenario’s
(denkrichtingen) voorgelegd voor de vormgeving van het sociale domein. In eerdere
bijeenkomsten heeft de Adviesraad reeds aangegeven dat denkrichting 3 (het volledig
opnieuw vormgeven van het sociale domein) de voorkeur heeft. Denkrichting 2
(verbinden en vervlechten van bestaande en nieuwe taken) is alleen acceptabel op
weg naar 3.
4. In de vergadering worden de gevolgen van de uitwerking van het regeerakkoord op
de langdurige zorg en de Wmo besproken. De Adviesraad heeft nog een aantal
vragen:
• Als een cliënt minder dan 10 uur begeleiding krijgt in de Wmo, blijft dan wel
de mogelijkheid voor een pgb?
• Onduidelijkheid is over de nieuwe functie van de wijkverpleegkundige in het
wijkgericht werken. Heeft zij meer de taak om zaken te regelen of worden
ook nog praktische verpleegkundige handelingen verricht?
• Wanneer de gelden voor cliëntondersteuning (nu landelijk geregeld bij MEE)
overgaan naar de gemeente, hoe stelt de gemeente zich voor om alle
doelgroepen evenveel recht op cliëntondersteuning te bieden?
• Inkomensondersteunende/compenserende landelijke regelingen zoals de Wtcg
(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) worden
ondergebracht in één financieel vangnet bij de gemeente. Hoe gaat de
gemeente deze steun inzetten? Hierbij dient er aandacht te zijn voor langdurig
zieke mensen die door hoge zorgkosten onder het bijstandsniveau terecht
komen.
• Wanneer de Zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 uit de AWBZ gaan, welke
indicatievorm komt er hiervoor in de plaats en welke instantie gaat deze
indicaties doen?
Bovenstaande vragen worden door de Adviesraad voorgelegd aan de wethouder
Jeugd, Zorg en Welzijn mevrouw Van Gelderen dan wel de betreffende
contactambtenaar of de heer Holman van het Transitiebureau, die de presentatie op
de achterbanvergadering over het onderwerp verzorgde.
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5. In de vergadering is teruggekomen op de vraag van het bestuur van de Marokkaanse
moskee in Leiden Noord tijdens het werkbezoek van de Adviesraad in januari 2013.
Tijdens dit werkbezoek heeft het bestuur bij de Adviesraad de vraag neergelegd voor
beleidsondersteuning vanuit de gemeente Leiden. Naar aanleiding van het
werkbezoek en het lezen van het adviesrapport voor de nieuwbouw van de moskee
heeft de Adviesraad geconstateerd dat de huidige praktijk in de moskee verschilt van
de belangrijkste doelstelling voor de nieuwbouw destijds, namelijk dienst kunnen
doen als laagdrempelige maatschappelijke voorziening voor de buurt. De Adviesraad
zal in een brief naar het bestuur hiervoor aandacht vragen. Daarnaast zal de
Adviesraad aan de gemeente Leiden verzoeken om samen met het bestuur van de
moskee te bezien op welke wijze de oorspronkelijke doelstellingen vorm kunnen
worden gegeven.
6. Ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 stelt de Adviesraad
WMO Leiden een handreiking op voor de politieke partijen. De concepthandreiking
is in de vergadering besproken. In de handreiking is aandacht voor onder andere de
thema’s eigen kracht van de burger, regionale samenwerking, vroegsignalering en
preventie. Zodra de handreiking gereed is, zal deze worden aangeboden aan de
politieke partijen en ook via de website van de Adviesraad te raadplegen zijn.
7. In de vergadering wordt teruggeblikt op een geslaagde bijeenkomst met de achterban
op 16 mei jl.. Er was veel animo voor de transitieontwikkelingen in het sociale
domein en de heer Holman hield een duidelijke presentatie. Afgesproken is om over
een half jaar weer de heer Holman de achterban bij te laten praten over de nieuwste
ontwikkelingen. Het bespreken van een casus over het thema eigen kracht en de
discussie hierover met de achterban werd ook goed ontvangen. Ter voorbereiding
zal bij de volgende bijeenkomst een casus met de agendastukken worden
meegestuurd.
8. De heer Van Loon, lid van de Adviesraad op voordracht van Kansplus Rijnstreek,
attendeert de Adviesraad op de recentelijk uitgebrachte nota ‘Herijking fietsroutes
Leiden’. Deze ligt nu ter inspraak voor. In de nota wordt prioriteit gegeven aan de
regionale routes waardoor de toegankelijkheid van de fietspaden voor kwetsbare
burgers zal worden beperkt. De heer Van Loon stelt een conceptadvies op en de
Adviesraad zal voor het eindigen van de inspraaktermijn het definitieve advies
uitbrengen. Tevens wordt het Platform Gehandicapten geattendeerd op de nota.
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