Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 15 oktober 2013
1. In de vergadering geeft de heer Peelen, projectleider van het digitaal netwerksysteem
MantelPlan, op verzoek van de Adviesraad informatie. De Adviesraad wil weten wat het voor
systeem is en wat de beoogde doelstellingen zijn. MantelPlan is de naam van het bedrijf en
software die het mogelijk maakt voor mensen met een vraag op een laagdrempelige en snelle
manier gekoppeld te worden aan een vrijwilliger die de vraag kan beantwoorden. Voorbeeld:
wie kan me d.d. .. naar het Rijnland Ziekenhuis rijden, ik moet er om 3 uur zijn. In Leiden
loopt de pilot tot eind 2013. Tot die tijd wordt met de gemeente gekeken hoe het systeem
ingepast kan worden binnen de instellingen en de sociale wijkteams. Voor verdere info zie
www.mantelplan.nl
2. In de julivergadering van de Adviesraad heeft mevrouw Kamphuis, projectleider de kanteling
bij de gemeente Leiden, de toezegging gedaan een overzicht van voorzieningen per wijk aan
de Adviesraad te sturen. Wmo-consulenten waren toen namelijk bezig een inventarisatie
hiervan te maken. De vergaarde informatie is door de consulenten in een presentatie gedeeld
met collega’s. Een overzicht is hieruit niet ontstaan. De Adviesraad vindt het jammer dat
deze informatie niet breder gedeeld en inzetbaar is gemaakt en gaat hierop een brief
schrijven aan de gemeente Leiden met de aanbeveling de bevindingen van de consulenten
schriftelijk vast te leggen.
3. Terugblik op het overleg met de wethouder.
• De Adviesraad heeft de wethouder gehouden aan schriftelijk antwoord op de vraag
wat de gemeente Leiden gaat doen aan de informatieachterstand bij de doelgroep
niet-westerse allochtonen op het gebieden zoals de Wmo.
• Gesproken is over de stand van zaken van de invoering van de kanteling. Een
overzicht met tussentijdse resultaten is verstrekt. Resterende vragen met betrekking
tot bijvoorbeeld criteria, het voeren van de gesprekken door andere organisaties en
het voorbereiden van cliënten op een gekanteld gesprek worden schriftelijk aan de
gemeente gesteld.
• Verder bleek tijdens het gesprek met de wethouder dat vanwege de
onduidelijkheden op landelijk niveau over de uitwerking van de decentralisatie
AWBZ en zorgzwaartepakketten momenteel geen concrete uitspraken gedaan
kunnen worden. Wel is duidelijk dat met betrekking tot bijvoorbeeld de
onderwerpen zorg voor de jeugd en overheveling van de MEE gelden voor
cliëntondersteuning per 2015 naar de gemeente deze in regionaal verband worden
opgepakt. Veel zaken zullen op subregionaal niveau worden voorbereid.
• Ten aanzien van de uitwerking van de toekomst van het Sociale Domein, ontvangt de
Adviesraad begin november een uitnodiging.
4. De resultaten van de benchmark Wmo over 2012 en de AWBZ 0-meting zijn besproken.
• Aangezien een aantal ontwikkelingen in Leiden nog niet zo lang geleden zijn ingezet,
denk aan wijkgericht werken en de kanteling, zijn de resultaten ook hiernaar.
• Resterende vragen die de Adviesraad heeft over de toename van het relatief aantal
verzuimmeldingen en het bieden van professionele respijtzorg worden schriftelijk
aan de gemeente gesteld.
• De resultaten uit de AWBZ 0-meting neemt de Adviesraad voor kennisgeving aan
en wil deze voor volgende jaren als referentiekader c.q. vergelijkingsmateriaal gaan
gebruiken.
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