Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 9 mei 2017
1. De Adviesraad heeft recent de voorgestelde wijzigingen op de verordening
Maatschappelijke Ondersteuning 2015, gemeente Leiden ter advisering voorgelegd
gekregen. De Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei 2016 uitspraak in diverse zaken
over de uitvoering van de Wmo 2015. Eén ervan had betrekking op de vraag of de Wmoverordeningen van de gemeenten wel goed waren ingericht. Deze uitspraak was voor de
VNG aanleiding om de Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 aan te
passen. De Adviesraad vindt het belangrijk dat n.a.v. de uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep in mei 2016 de verordening van de gemeente Leiden wordt aangepast en
stemt in met de voorgestelde wijzigingen waarmee wordt geregeld dat het college voor
het leveren van een dienst of een vaste prijs vaststelt, of een reële prijs vaststelt die geldt
als ondergrens. Bij het vaststellen van de prijs dient het college rekening te houden met
de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de deskundigheid van de
beroepskracht, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken
hulpverleners. Met het doorvoeren van deze wijziging is er rechtszekerheid voor de
inwoner en de gemeente voor het afgeven van rechtmatige beschikkingen. De wijzigingen
hebben betrekking op het lopende jaar 2017. Discussies over onder andere de toekomst
van de huishoudelijke ondersteuning en het eigen bijdrage beleid per 2018 vinden apart
plaats. Wanneer deze besprekingen leiden tot beleidswijzigingen, zal de verordening
hierop per 2018 worden aangepast. De Adviesraad heeft enkele technische vragen gesteld
over de wijzigingen.
2. Werkplan 2018. In de vergadering wordt het conceptwerkplan 2018 besproken. Voor
2018 worden de volgende speerpunten geformuleerd:
• (Beleids)advisering over het bredere Sociale Domein in de gemeente Leiden
• Samenkomen met organisaties uit de bredere achterban en andere
belanghebbenden/belangstellenden.
• Ophalen van informatie uit wijken en/of buurten.
• Kwalitatieve monitoring van het sociaal domein vanuit cliëntperspectief
• Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap in de gemeente Leiden.
• Jeugdhulp 2017-2019
• Evaluatie Transformatie Sociaal Domein (voorheen de drie decentralisaties)
Het werkplan is op te vragen van de website www.adviesraadwmoleiden.nl
3. Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 stelt de Adviesraad
voor de politieke partijen een lijst met aandachtspunten op. Deze aandachtspunten zijn
geformuleerd vanuit cliëntperspectief en hebben betrekking op het gehele sociale domein
en gaan o.a. over waarborgen van de onafhankelijke cliëntondersteuning, aandacht voor
mensen in een kwetsbare positie en volwaardige cliënt-en burgerparticipatie.

4. De uitkomsten van het begin 2017 gehouden onderzoek onder mantelzorgers in de
gemeente Leiden worden toegelicht door Sylvia Hageman, lid van de Adviesraad op
voordracht van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers. Het onderzoek is heeft
plaatsgevonden onder leden van de LVvM en cliënten van bureau EVA (expertisecentrum
informele zorg). Door dat samenwerking met de gemeente Leiden vanwege privacy
redenen niet mogelijk bleek, heeft het onderzoek slechts deze specifieke groep
mantelzorgers bereikt. Dit onderzoek had als doel in kaart te brengen hoe het met de
Leidse mantelzorgers gaat en hoe de uitwerking is van het in 2013 door diverse partijen
ondertekende mantelzorgakkoord. Wat uit het onderzoek naar voren springt is dat
mantelzorgers toch nog onvoldoende de weg weten te vinden naar de diverse vormen
van zorg en dat de afspraken uit het mantelzorgakkoord onvoldoende worden
nagekomen, bijvoorbeeld dat de mantelzorger door professionals bij de zorg rondom een
zorgvrager betrokken wordt.
5. Collegereacties op de adviezen overkoepelende visie Jeugdbeleid en Participatie en
ongevraagd advies over herstel van de dementieketen. De Adviesraad gaat vindt het niet
nodig in te spreken bij de commissie Onderwijs en Samenleving bij de behandeling van het
visiedocument, de collegereactie op het advies is duidelijk. Ten aanzien van de reactie op
het advies over herstel van het casemanagement dementie, grijpt de Adviesraad de
gelegenheid aan om bij de bespreking van het conceptplan aanpak dementie dat voor de
hele regio wordt opgesteld, zijn aanbevelingen te geven. Desgewenst kan de Adviesraad
nog aanvullend adviseren.
De reacties op de adviezen zijn op te vragen van de website www.adviesraadwmoleiden.nl
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