Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 17 december 2013

1. In de vergadering wordt kennis gemaakt met de heer Emiel van der Veen, die op
vrijwillige basis de Adviesraad zal gaan ondersteunen, vooralsnog bij de ingestelde
tijdelijke regionale werkgroep ‘Kwaliteit’ van het voorzittersoverleg Leidse regio en
Katwijk. Hiernaast zal hij deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van de raad
en gezien zijn achtergrond als jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht zal hij
juridische informatie over Wmo-gerelateerde onderwerpen verzamelen.
2. Het advies inzake de conceptnota ‘Hart voor de Jeugd’, regionaal beleidsplan transitie
jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop, versie Leiden wordt vastgesteld in de
vergadering. Het advies is op te vragen via de website van de Adviesraad
www.adviesraadwmoleiden.nl
3. De voorlopige bevindingen van de gehouden wijkbijeenkomsten ‘Samen naar beter’,
worden besproken. Er is nog 1 bijeenkomst op 18 december. Het aantal
belangstellenden varieerde van 15-30 personen. Er werd actief deelgenomen en input
gegeven over de wijk waarin de mensen wonen. Aanwezige Adviesraadsleden hebben
verslagen gemaakt van de bijeenkomsten. Deze zullen worden gebundeld en in de
januarivergadering worden besproken voor een advies. Hierin zal in ieder geval het
advies staan om als gemeente in gesprek te blijven met de wijken. De verslagen zullen
ook naar de deelnemers worden toegezonden. Een artikel over deze bijeenkomsten
zal verschijnen in het Leidsch Dagblad en het Wmo-magazine.
4. Het onderwerp valpreventie wordt besproken. Besloten wordt een breed integraal
advies voor te bereiden waarin verbinding wordt gelegd met het TNOtrainingsprogramma en de activiteiten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg, en
aspecten uit het voorbeeld van de gemeente Enschede worden belicht. Dit in
combinatie met de verbreding van de huisbezoeken aan 75-plussers door stichting
Radius. In het advies zullen verder aandachtspunten zijn een veilige leefomgeving
(huisinrichting), valtraining, geneesmiddelengebruik, ondervoeding en alertheid van
bijvoorbeeld huisartsen en instanties die met ouderen- en gehandicaptenzorg te
maken hebben.
5. In de vergadering is het eigen functioneren van de Adviesraad besproken. Dit is een
vast onderwerp in de decembervergadering. In 2013 heeft de Raad over nagenoeg
alle beleidsterreinen geadviseerd. De veranderingen in het sociale domein vergen veel
tijd, energie en deskundigheid van de leden.

3 januari 2014
Yasemin Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO Leiden

