Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO/Jeugd Leiden van 13 juni 2017
1. Coöperatie Sociale Wijkteams. In de vergadering geef de betreffende beleidsambtenaar
bij de gemeente Leiden een toelichting op de oprichting van de coöperatie Sociale
Wijkteams in Leiden. De Adviesraad heeft ter voorbereiding op deze toelichting de
beleidsambtenaar schriftelijke vragen gestuurd om te vernemen hoe e.e.a. in de
coöperatie geregeld is ten aanzien van o.a. de onderwerpen privacy, klacht en bezwaar,
cliënt/burgerparticipatie, prioritering van onderwerpen die worden opgepakt door de
wijkteams, samenwerking met andere organisaties en aanpak van specifieke problematiek
rondom bijv. schuldhulpverlening. De Adviesraad concludeert uit deze toelichting dat veel
zaken nog geregeld moeten worden en dat oprichting van de coöperatie de werkwijze in
de team niet veranderd heeft. De Adviesraad kan nog geen beeld vormen van het effect
van de coöperatie. De verwachting wordt door de gemeente uitgesproken dat met de
subsidieaanvraag die voor 1 september 2017 binnen moet zijn bij de gemeente, hiermee
duidelijkheid zal komen. De Adviesraad blijft de ontwikkeling volgen en zal desgewenst de
betreffende ambtenaar voor een vervolggesprek uitnodigen.
2. De collegereacties op de recent uitgebrachte adviezen wordt in de vergadering
besproken:
− Toekomst huishoudelijke ondersteuning Leidse regio 2018 e.v.
− Toekomst eigen bijdrage Leidse regio 2018 e.v.
− Beleidsplan schuldhulpverlening.
De reactie bij deze adviezen leiden niet tot aanvullende vragen en/of opmerkingen in de
Adviesraad.
− Kwaliteitscommissie sociaal domein. De Adviesraad heeft inmiddels het definitieve
raadsvoorstel ontvangen. De meeste adviezen zijn overgenomen. De Adviesraad
wacht de besluitvorming in de gemeenteraad af.
De reacties zijn op te vragen van de website van de Adviesraad
www.adviesraadwmoleiden.nl
3. Doorontwikkeling naar een Adviesraad Sociaal Domein. In de vergadering worden een
aantal aandachtspunten besproken. Dit zijn o.a. de positie Adviesraad ten opzichte van
andere adviesorganen van het college, profiel leden en samenstelling.

Yasemin Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO/Jeugd Leiden
3 juli 2017

