Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 11 januari 2017
1. Toezicht op het PGB. De beleidsambtenaar van de gemeente Leiden die belast is met de
uitvoering van dit onderwerp geeft een toelichting op de huidige stand van zaken en de plannen
van de gemeenten in de Leidse regio om invulling te geven aan toezicht op het PGB. De
Adviesraad wordt gevraagd suggesties mee te geven.
Het toezicht op zorg in natura is via contracten van de gemeente met de zorginstellingen
afgedekt. De gemeente wil met het toezicht op het PGB zich er op enigerlei wijze van verzekeren
dat er goede zorg verleent wordt c.q. de zorgverlening goed verloopt met name bij die categorie
cliënten waarvan de gemeente het idee heeft dat zij te kwetsbaar zijn om dit zelf goed te bepalen.
Te denken valt aan (licht)dementerenden, cliënten die begeleid wonen e.d. De gemeente is er nog
niet helemaal uit hoe aan deze vorm van toetsing invulling te geven. De Adviesraad heeft o.a. de
volgende opmerkingen: Toetsing door de gemeente doet afbreuk aan het informele karakter van
de keuzevrijheid van het PGB. De Adviesraad is benieuwd hoe de gemeente de toetsing verder
denkt uit te werken. Wordt de uitkomst bijvoorbeeld omgezet in een beschikking waar de cliënt
tegen in beroep kan gaan? Wordt de in de ogen van de gemeente ontoereikende zorg gezien als
fraude en wat zijn dan de consequenties? Hierop heeft de beleidsambtenaar nog geen antwoord.
De Adviesraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit terrein.
2. Concept ongevraagd advies onafhankelijke cliëntondersteuning. Het advies wordt in de
vergadering besproken. In dit advies wordt o.a. aandacht gevraagd voor de wijze waarop in de
gemeente Leiden de functie onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten die een beroep doen
op de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet wordt ingevuld. Deze voldoet volgens de Adviesraad
nog steeds niet aan de wettelijke richtlijnen.
Het advies is op te vragen van de website van de Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl
3. Uitvoeringsplan Wmo welzijn en ondersteuning. In 2017 wil de gemeente op 4 speerpunten
resultaten gaan boeken, nl.
• Heldere opdracht voor het wijkgericht welzijnswerk
• Wijkgerichte aanpak doorzetten
• Bewonersinitiatieven erkennen, waarderen en stimuleren
• Verbinding welzijn met dagbesteding en inloopfuncties
Twee speerpunten heeft de gemeente benoemd voor de langere termijn, nl.
• Zorgen dat zorg werkt
• Integraal en ontschotten
De Adviesraad ontvangt binnenkort een uitnodiging om hierover mee te denken en te spreken
met de gemeente Leiden.
4. Overkoepelend visie jeugdbeleid en participatie. Onder deze nota valt alles wat speelt en met
elkaar samenhangt op het gebied van Jeugd. In het kader hiervan zijn er in december 2016
bijeenkomsten met jeugdigen gepland. Het doel is dat er meer onderlinge samenhang komt in de
beleidsnota’s. De paraplunota wordt opgehangen aan de SMS visie(Sociaal Maatschappelijke
Structuur Visie). De Adviesraad ontvangt binnenkort de conceptnota ter advisering.
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