Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 11 mei 2016
1. Begroting en werkplan 2017. In de vergadering worden deze twee stukken besproken en
vastgesteld. Ze vormen samen de basis voor de subsidieaanvraag 2017 bij de gemeente.
2. Minderjarige asielzoekers en kinderen van vluchtelingen. De Adviesraad wil het college
aandacht vragen voor de positie van deze kinderen. Het veelvuldig moeten verhuizen
gedurende de asiel- en vergunninghouderprocedure heeft ernstige gevolgen voor de
psychische gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van de betreffende kinderen. De
Adviesraad stuurt een brief aan de wethouder.
3. Beëindigen lidmaatschap mevrouw Hilde Jansen per 1 juli. Mevrouw Jansen geeft in de
vergadering aan dat zij haar lidmaatschap van de Adviesraad beëindigt. Dit in verband met
te drukke andere vrijwilligerswerkzaamheden in combinatie met haar privé situatie. De
Reuma Patiënten Vereniging is op de hoogte gesteld van haar vertrek.
4. Advisering in het sociaal domein. In de Adviesraad worden verschillende opties besproken
ten aanzien van brede advisering in het sociaal domein in Leiden. Vanuit de
gemeente/wethouder is er geen duidelijke richtlijn meegegeven. Wanneer vanuit de
contactambtenaar meer duidelijk is, komt de interne werkgroep Toekomst van de
Adviesraad met een aangepast voorstel dat in een volgende vergadering besproken wordt.
5. Kwaliteit van het sociaal domein vanuit cliëntperspectief. In voorgaande vergaderingen is
gesproken over het verloop van adviestrajecten en de wens van de Adviesraad te komen
tot een kwaliteitskader waaraan beleidsnota’s en de uitvoering van de gemeente Leiden
dienen te voldoen. De interne werkgroep Kwaliteit van de Adviesraad gaat aan de slag
met invulling hiervan.
6. In het kader van het vervolg op het ongevraagde advies evaluatie Wmo/Jeugdwet, worden
weer interviews gehouden met verschillende aanbieders en cliëntenraden.
7. De Adviesraad zal deelnemen aan het 7e Leidse woondebat waarvan het langer zelfstandig
thuis wonen voor ouderen en kwetsbaren zoals zorgbehoevenden het centrale thema is.
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