Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 14 maart 2017
1. Kennismaking. In de vergadering wordt kennis gemaakt met Patricia Brackel, Adviesraadslid op
voordracht van de Reuma Patiënten Vereniging Leiden e.o. en behartiger van de belangen van
mensen met een chronisch ziekte.
2. Concept gevraagd advies overkoepelende visie Jeugdbeleid en Participatie. In de vergadering
wordt het advies besproken. In het advies wordt o.a. aandacht gevraagd voor het bereiken van
specifieke doelgroepen jongeren zoals vluchtelingen, zwerfjongeren en jongeren in de jeugdzorg.
Daarnaast wil de Adviesraad weten wat jongeren met een beperking concreet gaan merken van
de implementatie van het VN-verdrag Handicap in de gemeente Leiden.
3. Beleidsplan schuldhulpverlening Leiden 2017-2020. Het verzoek van het College om bij
afwezigheid van de Adviesraad Werk en Inkomen over deze nota te adviseren wordt besproken.
De Adviesraad brengt bij instemming van wethouder van Gelderen advies uit over deze nota. In
dit advies zal de nadruk gelegd worden op preventie en wat er allemaal nodig is om mensen
vroegtijdig in beeld te krijgen zodat problematiek gerelateerd aan schulden en schulden zelf
voorkomen of beperkt kunnen blijven.
4. Rekenkamerrapport ‘Grip op vertrouwen’. Recent heeft de Rekenkamercommissie van de
gemeente Leiden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar het functioneren van de
Sociale Wijkteams in het rapport ‘Grip op vertrouwen’. In de vergadering wordt het rapport
besproken. De conclusies uit het rapport komen overeen met aanbevelingen uit eerdere adviezen
van de Adviesraad, zoals het verbeteren van de toegankelijkheid en vindbaarheid van de Sociale
Wijkteams; onduidelijkheid over het takenpakket en de kwaliteiten van de Sociale Wijkteams e.d.
Voor de volgende vergadering wordt een concept ongevraagd advies over dit rapport voorbereid.
5. Nota spelen en bewegen in de openbare ruimte. In aanloop naar het opstellen van de
inspraaknota beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte, die eind 2017
vastgesteld moet zijn door de gemeenteraad, is de Adviesraad uitgenodigd deel te nemen aan
brainstormsessies. De Adviesraad heeft verschillende ideeën aangedragen en aandachtspunten
benoemd die belangrijk zijn om jongeren en ouderen, met en zonder beperking te stimuleren
meer te bewegen in de openbare ruimte. Dit kan o.a. door het beschikbaar stellen van
spelmaterialen, goed onderhouden van de openbare ruimte, een ‘buitenspeeldag’ voor
volwassenen, benutten van multifunctionele voorzieningen zoals kinderboerderijen, speeltuinen
e.d.
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