Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 14 oktober 2015
1. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De dames Anneke van Brakel en
Bernadette Wolters, beleidsmedewerkers bij de gemeente Leiden geven een
toelichting op het plan van aanpak Meerjarenbeleidsplan Opvang en beschermd
wonen. Het ontbreken van feiten en cijfers maakt het voor de Adviesraad moeilijk
inzicht te krijgen in de verhoudingen vraag en aanbod en is het moeilijk de omvang
van de problematiek te bepalen. De Adviesraad adviseert de groep 18-/18+
nadrukkelijker mee te nemen in het beleid. Verder worden ook aaanbevelingen
gegeven ten aanzien van het afstemmen met cliënten zelf bij het opstellen van het
plan. De verkregen input zal verwerkt worden in een discussiestuk, dat ook weer ter
bespreking aan de Adviesraad zal worden voorgelegd.
2. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2016 en het Privacy Protocol Wmo.
De Adviesraad heeft de concept versie van de beleidsregels toegezonden gekregen
van de gemeente. Het concept privacy protocol waarover de Adviesraad eerder
adviseerde, daarover heeft de gemeente besloten deze in zijn geheel aan te passen.
De vernieuwde versie heeft de Adviesraad toegezonden gekregen. Over beide
documenten zal de Adviesraad met beleidsambtenaren een gesprek hebben.
3. Communicatie gemeente Leiden naar cliënten over uitstel herbeoordeling
begeleiding. De Adviesraad is geïnformeerd over het feit dat herbeoordeling van de
begeleiding die cliënten ontvangen, wordt uitgesteld. De opmerkingen en
aanbevelingen van de adviesraadsleden ten aanzien van de conceptbrief aan cliënten
betroffen met name verduidelijking van de inhoud van de brief. De opmerkingen
worden gestuurd naar de betreffende ambtenaar bij de gemeente Leiden.
4. Terugblik overleg met wethouder Jeugd Zorg en Welzijn Roos van Gelderen op 12
oktober. In het overleg met de wethouder is met name het ongevraagde advies
‘Evaluatie Wmo en Jeugdwet, 1e helft 2015’ besproken. De Adviesraad heeft o.a. zijn
zorgen geuit over de deskundigheid en kennis in de Sociale Wijkteams en Jeugd en
Gezinsteams ten aanzien van mensen met (lichte) dementie en hun mantelzorgers,
mensen met een (licht) verstandelijke handicap en mensen met GGZ-problematiek
en de invulling van de functie onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente
Leiden. Verder is in het gesprek met de wethouder aandacht gevraagd voor de de
hogere Eigen Bijdrage van het CAK door vervallen van de Wtcg-korting, stapeling van
eigen (deelnemers)bijdragen en het steeds vaker een beroep doen op vrijwillige inzet
van ouders en mantelzorgers bij dagbestedingsactiviteiten.
5. In de vergadering wordt de geplande bijeenkomst met de achterban op 1 december
voorbereid. Naast dat de vertrouwenspersoon voor de Wmo, Jeugdwet en Werk en
Inkomen als spreker wordt uitgenodigd, zal het concept ongevraagde advies Langer
Zelfstandig Wonen geagendeerd worden.
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