Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 15 januari 2014
1. Op de vraag van de Adviesraad aan de wethouder wat de gemeente Leiden concreet gaat
doen aan de informatieachterstand bij de groep niet-westerse allochtonen op het gebied van
o.a. de Wmo, heeft de wethouder 2 december 2013 een schriftelijke reactie naar de
Adviesraad gestuurd. De Raad vindt het antwoord te algemeen en daarom onbevredigend.
De in de brief genoemde verwachting met betrekking tot de keukentafelgesprekken is
verontrustend c.q. niet gegrond en over de taalbarrière wordt in de brief niet gesproken. De
Adviesraad gaat een schriftelijke reactie op deze brief sturen waarin het belang van de
evaluatie van de keukentafelgesprekken wordt aangehaald en daarbij vermelden dat de Raad
ervan uitgaat dat de gemeente erop toeziet dat de taalbarrière geen beletsel mag zijn voor
het verloop van de gesprekken. Daarnaast zal de Raad het onderwerp evaluatie
keukentafelgesprekken met betrekking tot de groep niet-westerse allochtonen agenderen
voor het aankomende gesprek met de wethouder in februari.
2. Naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Leiden om knelpunten en suggesties door
te geven met betrekking tot fietsroutes (dit was een punt in de gemeentelijke reactie op het
advies van de Adviesraad over de nota herijking fietsroutes Leiden), heeft de Raad een
suggestie doorgegeven ten aanzien van een fietsbrug naast de spoorbrug in de omgeving van
station De Vink, voor een kortere route en betere aansluiting op het Morsdistrict. De
reactie van de gemeente vindt de raad onvoldoende. De gewenste fietsroute zal nog een
keer onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. Tevens is het wellicht een
mogelijkheid dat de plaatselijke buurtvereniging hierin een rol gaat spelen.
3. De Adviesraad heeft d.d. 7 januari 2014 advies uitgebracht over de nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2014-2018. Omdat de Raad reeds eerder een preadvies had uitgebracht
over de conceptnota, zijn in het advies alleen de punten uit het preadvies genoemd die
onvoldoende waren belicht, nl. woon-servicezones en de opgedane inzichten uit het
Nationaal Programma Ouderenzorg.
4. Het advies over de uitkomsten uit de gehouden wijkbijeenkomsten ‘Samen naar Beter’, zal 10
februari 2014 om 16.00 uur aan de wethouder aangeboden worden op het Stadhuis. De
lokale pers zal hierbij aanwezig zijn. Verder zal het advies verspreid worden naar de
aanwezigen bij de wijkbijeenkomsten en aan de achterban. Zoals gebruikelijk is het advies
ook te raadplegen op de website van de Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl
5. Er wordt met tevredenheid teruggekeken op de bijeenkomst met de achterban op 21
november 2013. De heer Holman is een goede spreker en de aangedragen casussen met
betrekking tot het inzetten van Eigen Kracht werden met animo gevolgd. Een volgende
bijeenkomst met de achterban is op 7 mei 2014 van 10.00-12.00 uur.
6. Het voorbereidingscommitee voor het feestelijke afscheid van Pien Lambermont als
voorzitter van de Adviesraad, geeft kort een uitleg over het verloop van de middag. Het
afscheid is op woensdag 26 februari 2014 van 16.30 tot 18.30 uur in de foyer van het Leidse
Volkshuis, Apothekersdijk 33a in Leiden. De uitnodigingen zijn reeds verzonden. Vanaf 19.00
uur is een miniconferentie georganiseerd samen met Aandacht voor Iedereen met de titel
‘Regionale samenwerking: kans of knelpunt voor Wmo-raden?’, voor delegaties uit de
collega-adviesraden uit onze regio.
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