Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 13 juli 2016
1. Regionale beoordelingscommissie aanbesteding Regiotaxi Holland Rijnland. De voorzitter van de
Adviesraad, Jelke Dijkstra is door wethouder Van Gelderen gevraagd deel te nemen aan de
commissie die de inschrijvingen voor de aanbesteding van de Regiotaxi Holland Rijnland
beoordeelt. In de vergadering wordt besloten deel te nemen omdat dit de mogelijkheid biedt om
relevante signalen en aanbevelingen vanuit cliëntperspectief onder de aandacht te brengen bij de
betreffende ambtenaren.
2. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-Verdrag handicap). In de
vergadering wordt een interne werkgroep samengesteld die het ongevraagde advies over de
implementatie van het Verdrag in de gemeente Leiden gaat voorbereiden.
3. Woonplaatsbeginsel. Signalen die zijn ontvangen van (ouders/verzorgers van) cliënten die door
toepassing van het woonplaatsbeginsel niet de benodigde hulp en ondersteuning krijgen, worden
in de vergadering besproken. Alvorens te kunnen besluiten of hierover een ongevraagd advies uit
wordt gebracht, wordt bij de gemeente Leiden naar ervaringen gevraagd.
4. De heer Johan Hogendoorn wordt door de leden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van
de Adviesraad. Door het vertrek van mevrouw Hilde Jansen was deze functie vacant.
5. Kwaliteit sociaal domein vanuit cliëntperspectief. De interne werkgroep kwaliteit van de
Adviesraad heeft een notitie opgesteld. In de notitie wordt de focus gelegd op twee zaken: een
soort vinklijst aan de hand waarvan gecheckt kan worden of in beleidsnotities essentiële thema’s
aan de orde komen. Daarnaast een uitwerking van deze lijst in kwaliteitscriteria, waarmee
vastgesteld kan worden of gemeentelijke voorstellen een uitwerking vormen van de essentiële
thema’s en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van cliënten Wmo en
Jeugdhulp. De bespreking van de notitie leidt tot een aantal inhoudelijke aanpassingen: namelijk
onder andere ten aanzien van keuzevrijheid waar het (keukentafel)gesprek gehouden wordt, dat
een onafhankelijke adviseur ook een vertrouwenspersoon of familie kan zijn en dat gemotiveerd
moet kunnen worden afgeweken van regels wanneer deze een passende oplossing in de weg
staan.
6. Beleidskader Maatschappelijke Opvang. In de vergadering wordt een voorzet voor een
gezamenlijk conceptadvies van de Adviesraden uit de Leidse regio besproken. Besloten wordt een
eigen advies uit te brengen over dit beleidskader en daarin aan te geven bij welke punten uit het
gezamenlijk advies wij aansluiten en dit als bijlage mee te sturen.
De adviezen zijn op te vragen via de website van de Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl
7. Voorlopige bevindingen 2e interviewronde evaluatie invoering Wmo en Jeugdwet. In de
vergadering worden de gespreksverslagen besproken en er wordt op het verloop van de
gesprekken ingegaan. Het algemene beeld is dat de invoering van de Wmo/Jeugd steeds meer
gestalte krijgt. Het functioneren van de Sociale Wijkteams en de Jeugd- en Gezinsteams blijft nog
een punt van aandacht.
13 september 2016
Yasemin Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO/Jeugd Leiden

