Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 9 maart 2016
1. Projectmanager Transformatie en opdrachtgeverschap Sociale Wijkteams (SWT’s) bij de
gemeente Leiden mevrouw Ineke Lenssen en beleidsambtenaar mevrouw Anne Rogerson zijn op
de vergadering van de Adviesraad aanwezig om te spreken over de doorontwikkeling van de
SWT’s en het beleidsstuk Visie op de transformatie. Verder wordt de Adviesraad gevraagd welke
vragen naast de 10 verplichte vragen in het cliëntervaringsonderzoek Wmo (horizontale
verantwoording Wmo) toegevoegd kunnen worden. Mevrouw Lenssen vertelt over de oprichting
in wording van een coöperatie voor de wijkteams. De Adviesraad benadrukt dat cliëntparticipatie
in deze coöperatie een belangrijk onderwerp is. Mevrouw Lenssen bevestigt dat dit één van de
kernpunten is in de kaders die de gemeente heeft uitgezet voor het business plan. Het is nog niet
bekend met welke concrete voorstellen ten aanzien van de invulling de kernpartners komen.
Mevrouw Lenssen geeft een toelichting op de beleidsvisie over de transformatie. Momenteel
vindt er een inventarisatie plaats van projecten die al gaande zijn en nog te behandelen aanvragen
binnen het transformatiebudget. Enkele van de criteria om in aanmerking te komen voor een
subsidie uit dit project is dat er verbinding gelegd wordt met andere partijen of projecten en er
een borging is voor de toekomst. De Adviesraad mist in het visieplan met name een concreet
actieplan.
Ten aanzien van de vragenlijst geeft de Adviesraad een aantal suggesties om meer met de
resultaten te doen en effectiever te bevragen door bijvoorbeeld dit meteen na het gesprek te
doen in plaats van een jaar na dato.
2. Toekomst Adviesraad. De interne werkgroep Toekomst geeft een toelichting op hun notitie. De
denkrichting is de Adviesraad te verstevigen door meer te investeren in contacten met betrokken
partijen en achterbannen. De wijze waarop staat nog open en de discussie over de toekomst wil
de Adviesraad ook terugleggen bij de betrokken partijen waaronder het college.
3. Voorbereiden overleg met de wethouder in maart. De Adviesraad wil met de wethouder o.a.
spreken over de collegereactie op het ongevraagd advies langer zelfstandig wonen, het tijdig
informeren van de Adviesraad door het college en de implementatie van het VN verdrag handicap
in de gemeente Leiden.
4. Voorstel werkbezoeken vervolg evaluatie WMO/Jeugdwet . In de vergadering wordt voorgesteld
net zoals in 2015 een divers aantal cliëntenraden en aanbieders te interviewen om signalen van
cliënten en hun mantelzorgers te inventariseren en effecten van het ingevoerde beleid te kunnen
vernemen. Dit zijn: ActiVite, Cliëntenraad ActiVite, Bureau Eva, Stg. Radius, Stg. MEE, Stg.
Kwadraad, een huisarts, Stg. De Binnenvest, Cliëntenraad Stg. De Binnenvest, Stg. ZON, Movens,
Topaz, Exposeyour, Cliëntenraad Curium-LUMC, Centrum Jeugd en Gezin, Stg. De Haardstee,
Ipse de Bruggen, Gemiva-SVG, Stichting Onderwijs Advies, Moskeeënplatform Leiden en Stichting
Urgente Noden.
10 april 2016
Yasemin Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO/Jeugd Leiden

