Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 13 april 2016
1. Beleidsambtenaar bij de gemeente Leiden mevrouw Marieke Ouwerkerk geeft een toelichting op
het memo regionale visie maatschappelijke zorg. In Holland Rijnland verband is afgesproken om als
gemeenten bij de ontwikkeling van een nieuw beleidskader maatschappelijke zorg gezamenlijk op
te trekken. Dit gesprek met de Adviesraad is onderdeel van de consultatieronde binnen de
gemeenten zodat input verkregen kan worden van cliënten aanbieders e.d. Mevrouw Ouwerkerk
schetst in grote lijnen achtergrond, doel, uitgangspunten, financiële stromen e.d. van het nieuw te
ontwikkelen beleidskader. Het memo vormt de aanzet voor het beleidskader. Het zal zich
voornamelijk richten op cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen met een
indicatie. Het streven is het beleidskader voor het zomerreces voor inspraak vast te stellen.
Opmerkingen van de Adviesraad gaan over continuïteit van de hulpverlening, deze moet niet in
het gedrang komen door de uitwerking van dit kader. Er is aandacht nodig voor het onderwerp
eenzaamheid. Dit kan namelijk een belemmering zijn voor mensen om zelfstandig te willen gaan
wonen. Verder moet er niet te veel van worden uitgegaan dat mensen zelfredzaam zijn en in staat
zijn hun eigen sociale netwerk op te bouwen. Het kader wekt de suggestie dat er bij cliënten
veelal sprake is van tijdelijkheid. Dit gaat niet voor alle cliënten op, want aangeboren beperkingen
lossen zich niet op met een andere manier van wonen/begeleiden.
2. Nota van Uitgangspunten Regiotaxi. In verband met het aflopen van de huidige aanbesteding vindt
er voor 2017 een nieuwe aanbesteding plaats. Binnenkort wordt de conceptnota aan de
Adviesraad ter advisering voorgelegd. Deze aanbesteding zal alleen de Regiotaxi betreffen. Het
dagbesteding- en leerlingenvervoer wordt in deze ronde (nog) niet meegenomen.
3. Jaarrekening en jaarverslag 2015 van de Adviesraad. Ter vergadering wordt ongewijzigd de
jaarrekening vastgesteld. Het inhoudelijk jaarverslag wordt met inachtneming van enkele
aanpassingen ook vastgesteld. Het jaarverslag zal vanaf 1 mei via de website van de Adviesraad op
te vragen zijn en wordt ook digitaal verspreid onder de leden en achterban.
4. Terugblik overleg wethouder. Met de wethouder is onder andere gesproken over:
− De reactie van het college op het ongevraagde advies langer zelfstandig wonen. In de
gemeente wordt gewerkt met een analyse en actieplan langer zelfstandig wonen, dat als
bijlage bij de collegereactie is gevoegd. De concretisering van een aantal onderwerpen
mist de Adviesraad in het actieplan. Wie spreekt de gemeente bijvoorbeeld aan om de
acties in gang te zetten? Langer zelfstandig wonen gaat over meer dan wonen, ook de
toegankelijkheid van de omgeving is belangrijk.
− Retailvisie Leidse regio 2025. De Adviesraad heeft het belang van buurtwinkels
onderstreept. Aanhakend bij het vorige onderwerp zijn deze winkels ook belangrijk om
zo lang mogelijk in je eigen omgeving te kunnen blijven wonen en dragen bij aan de
zelfredzaamheid.
− Implementatie van het VN-verdrag inzake mensen met een handicap in de gemeente
Leiden. De Adviesraad heeft binnenkort een overleg met de betreffende
beleidsambtenaar.
− De adviezen van de Adviesraad en de reactie hierop van het college. De wethouder
meldt dat dit veelal momentopnames zijn van zich ontwikkelend beleid. Om op de
hoogte te blijven van betreffende ontwikkelingen zal er meer face to face contact met de
Adviesraad nodig zijn. In het kader hiervan is inmiddels overleg geweest over het
Zorgpact.
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