1. Inleiding
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden.
Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de
samenleving kan participeren.
De uitvoering van de Wmo is in handen van de gemeente. In de wet is expliciet vastgelegd
dat het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) burgers betrekt bij het opstellen
en voorbereiden van gemeentelijk beleid op het gebied van de maatschappelijke
ondersteuning. Om dit te realiseren heeft de gemeente Leiden ervoor gekozen een
Adviesraad in te stellen. Deze raad functioneert formeel sinds 7 september 2007.
De Adviesraad functioneert inmiddels ruim tweeënhalf jaar. In dit derde jaarverslag van de
Adviesraad vindt u een beschrijving van de rol en de taken van de Adviesraad. Tevens treft u
aan een beschrijving van de werkwijze en activiteiten van de Adviesraad in 2009, een
overzicht van de uitgebrachte adviezen en tot slot de samenstelling van de Adviesraad.
Terugblikkend op de activiteiten uit 2009:
Er is door de Adviesraad in 2009 geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, zowel
via het reguliere ambtelijk overleg als in het overleg met de wethouder. De Adviesraad heeft
in oktober 2009 zijn tweejarige bestaan geëvalueerd met de wethouder. In deze evaluatie is
onder andere besproken dat de Adviesraad een vertegenwoordiging vanuit de groep
migranten mist. Het College van B&W heeft in februari 2010 besloten dat de Adviesraad
mogelijkheden voor deze vertegenwoordiging mag onderzoeken. Ook is geïnvesteerd in de
interne samenwerking binnen de Adviesraad en in de eigen deskundigheid via scholing en
werkbezoeken. Het externe netwerk is verder uitgebouwd door continuering van de bijeenkomsten met voorzitters van Wmo-raden in de Leidse regio, te weten Leiderdorp,
Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Kaag en Braassem. Met deze Wmo-raden is bij
de gezamenlijke advisering rondom de aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2010
samengewerkt. Dit regionale samenwerkingsverband met toevoeging van de Wmo-raad van
de gemeente Katwijk, heeft ook een gezamenlijk advies uitgebracht over de aanbesteding
Hulpmiddelen 2010-2013. In 2009 heeft de Adviesraad twee bijeenkomsten met de
achterban gehouden.
Een overzicht van alle activiteiten vindt u in de volgende hoofdstukken.
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2. Taken Adviesraad WMO Leiden
De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om met de invoering van de Wmo de wijze van
advisering te formaliseren. Deze formalisering heeft plaatsgevonden door de Adviesraad
WMO Leiden in het leven te roepen.
De instelling van de Adviesraad is in de gemeente Leiden vastgelegd in een Verordening.
Deze Verordening ‘Reglement Adviesraad WMO Leiden’ bepaalt waarover de Adviesraad
mag adviseren.
Brede adviesfunctie
Volgens de Verordening ‘Reglement Adviesraad WMO Leiden’ adviseert de Adviesraad het
College van B&W - gevraagd en ongevraagd - over alles wat samenhangt met de uitvoering
van de Wmo. Daarnaast heeft de Adviesraad tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren
over de manier waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden tot
gelijkwaardige maatschappelijke deelname van mensen bevordert. De gemeente vraagt in dat
kader extra aandacht voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperkingen,
mensen met een chronische ziekte, mensen met psychische of psychosociale aandoeningen,
mantelzorgers en hulpbehoevende ouderen
Naast de formele kaders van de Wmo en de Verordening ‘Reglement Adviesraad WMO
Leiden’ zijn ook de verhouding met het College van B&W en de ambtenaren bepalend voor
de ruimte die de Adviesraad krijgt.
Het verkrijgen van een ruime planning voor de adviesaanvragen zodat de adviesfunctie
adequaat kan worden uitgeoefend blijft een punt van aandacht.
Samenstelling Adviesraad
De Adviesraad bestaat uit tien leden en een voorzitter. De voorzitter en de leden worden
benoemd door B&W. Leden worden voorgedragen door organisaties. De Adviesraad kan
zelf een kandidaat voor het voorzitterschap voordragen.
De gemeente Leiden heeft gekozen voor voordrachten uit de kring van de volgende
organisaties:
Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden Leiden e.o. (NVBS)
Reuma Patiënten Vereniging Leiden e.o.
Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’
KansPlus: Vereniging Ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige belemmering
Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Leiden (KBO)
Protestants Christelijke Ouderenbond - Belangenbehartiging 50-plus, afdeling Leiden
(PCOB)
Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
Organisaties op gebied van GGZ en/of OGGZ
Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM)
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3. Werkwijze en activiteiten Adviesraad WMO Leiden
3.1 Algemeen
De Adviesraad WMO komt eenmaal per maand plenair bij elkaar. Daarnaast worden in
werkgroepen conceptadviezen en conceptpreadviezen voorbereid of thema’s uitvoeriger
besproken.
Vergaderingen
De Adviesraad komt elke derde dinsdag van de maand bij elkaar. In 2009 vergaderde de
Adviesraad WMO Leiden elf maal.
De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren:
- Europese aanbesteding Hulp bij het Huishouden, Hulpmiddelen en Regiotaxi
- GGZ problematiek
- Mantelzorg en intensieve vrijwilligerszorg
- Pakketmaatregel AWBZ
- Compensatieplicht
- Toegankelijkheid openbare ruimte en informatievoorzieningen
- Scootmobielen
- Participatie niet-westerse allochtonen
- Civil Society
- Wijkgericht Welzijn
- Begeleid wonen
- Uitbetalen van het netto pgb
- Contacten met de achterban
En verder zaken die te maken hebben met het functioneren van de Adviesraad:
- Evaluatie twee jaar Adviesraad
- Effectiviteit van de Adviesraad
- Huishoudelijk Reglement
Werkgroepen
Voor sommige onderwerpen was het nodig om in een kleinere samenstelling van gedachten
te wisselen en een (pre)advies voor te bereiden. Zo werd gesproken over de aanbesteding
hulp bij het huishouden, mensen uit de OGGZ, vervoer en verkeer en bereikbaarheid. De
samenstelling van de werkgroep wisselt per thema.
Overleg met de wethouder
Het Reglement Adviesraad WMO bepaalt dat er tenminste tweemaal per jaar overleg
plaatsvindt met de wethouder over het uit de Wmo voortvloeiende beleid. In 2009 heeft de
Adviesraad in maart en december overlegd met wethouder mevrouw G. Van den Berg.
Daarnaast heeft de Adviesraad op 21 oktober 2009 zijn functioneren met de wethouder
geëvalueerd.
Ambtelijk overleg
Al in 2006 is de Adviesraad Gehandicaptenbeleid gestart met een ambtelijk overleg met de
gemeente Leiden. Doel van dit overleg is om informatie uit te wisselen, inzicht te krijgen in
de planning van B&W en de stand van zaken rond diverse Wmo- en aanpalende thema’s te
vernemen. Dit overleg vond in 2009 eenmaal per maand plaats met de heer T. Bruna, vaste
contactambtenaar Wmo zaken van de gemeente Leiden in de maanden januari en februari,
daarna vonden de overleggen plaats met de nieuwe vaste contactambtenaar, mevrouw M.
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Kamphuis op het kantoor van de Adviesraad en in het Stadsbouwhuis. Desgewenst is ook
contact met andere ambtenaren.
Inspreken bij raadscommissies
De Adviesraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Om de adviezen kracht
bij te zetten dan wel nader toe te lichten aan leden van de raadscommissies maakt de
Adviesraad gebruik van de mogelijkheid om in te spreken.
In december 2009 heeft de Adviesraad gesproken met leden van de Commissie Onderwijs
en Samenleving over de invulling van de compensatieplicht.
Werkbezoek
Een delegatie van de Adviesraad heeft in 2009 een drietal werkbezoeken afgelegd. In
augustus werd Stichting Radius bezocht. Tijdens dit werkbezoek werd onder andere
gesproken over de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel. Het tweede werkbezoek
betrof een aantal instellingen aangesloten bij de Stichting Regionaal Overleg- en
Samenwerkingsverband van Aanbieders van Zorg en Diensten aan mensen met een
verstandelijke handicap Zuid-Holland Noord (kortweg: ROSAZ Zuid-Holland Noord). Deze
werden in oktober bezocht om een indruk te krijgen van het reilen en zeilen binnen deze
instellingen. Tevens bracht een delegatie een bezoek aan Visio, expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen. Tijdens dit werkbezoek werd inzichtelijk gemaakt wat Visio
doet en hoe hun activiteiten zich verhouden tot de Wmo.
Deskundigheidsbevordering
De Adviesraad vindt het van belang om zich te scholen. De scholing is zowel gericht op het
verdiepen van de inhoudelijke kennis als op het verhogen van de eigen professionaliteit.
In 2009 heeft de Adviesraad de volgende bijscholingen gevolgd:
- scholing ‘Allochtonen en de Wmo’, verzorgd door Stichting Radius, d.d. 03-03-‘09;
- scholing ‘ pakketmaatregel AWBZ en inzet van MEE’, verzorgd door MEE ZuidHolland Noord, d.d. 10-03-‘09.
- scholing ‘versterken van de teameffectiviteit’, verzorgd door Floor Act, d.d. 14-09‘09 en 27-10-‘09.
Eigen website
De Adviesraad publiceert op de site de uitgebrachte adviezen en verkorte verslagen van de
maandelijkse vergaderingen. Tevens is er op de website een overzicht van handige links naar
(belangen)organisaties die actief zijn op het Wmo-terrein.
De website is te vinden via www.adviesraadwmoleiden.nl. In 2009 is de website 3430 maal
bezocht.
3.2 Speerpunten en behaalde resultaten voor 2009
Uitdiepen van de prestatievelden 7,8 en 9
De Adviesraad heeft samenwerking gezocht met Stichting ZON ten behoeve van een
ongevraagd advies betreffende de prestatievelden 7, 8 en 9. Het rapport van ZON ‘een goed
herstel’, is als bijlage toegevoegd bij het advies.
Raadplegen van de achterban
Het leggen en onderhouden van contacten met de achterban is voor de Adviesraad van
belang. Immers vormt de achterban een klankbord voor Wmo-gebruikers. In 2009 heeft de
Adviesraad geprobeerd dit op meerdere manieren gestalte te geven. Individuele leden
hebben contact gezocht met de organisaties die zij vertegenwoordigen. De Adviesraad heeft
contact gezocht met andere belangenorganisaties die niet in de raad vertegenwoordigd zijn.
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Enkele keren is overleg geweest met een adviseur voor migranten over de specifieke Wmogerelateerde problematiek voor een deel van de niet-westerse allochtonen in Leiden. Ook
had de Adviesraad contact met Diaconaal Centrum ‘De Bakkerij’, in verband met de
presentatie van de brochure ‘Leidse kerken en de Wmo’.
Daarnaast organiseerde de Adviesraad in 2009 twee maal een achterbanbijeenkomst.
Civil Society
Diverse keren heeft de Adviesraad contact gezocht met wijkmanagers om in het kader van
verdiepen in dit thema een kennismakingsafspraak te kunnen maken met de districtsraden.
In 2009 kon deze afspraak niet geëffectueerd worden. Zo blijft de gewenste ontmoeting op
de agenda staan voor 2010. De Adviesraad heeft in september contact gezocht met de
gemeenteraadswerkgroep Wmo in verband met de gezamenlijke organisatie van een
werkconferentie over twee kernbegrippen van de Wmo: Civil Society en Compensatieplicht.
Diversiteitsbeleid
De Adviesraad heeft in het kader van dit thema een bijscholing gevolgd over de specifieke
Wmo gerelateerde problematiek voor een deel van de groep Leidse allochtonen. Om meer
aandacht te vragen binnen de Wmo voor deze groep, heeft de Adviesraad hiermee
samenhangend in december een ongevraagd advies uitgebracht. De Adviesraad is in 2009
begonnen zich te oriënteren op een vertegenwoordiging vanuit allochtonen in de
Adviesraad.
Compensatieplicht
In 2009 heeft de Adviesraad meegedaan aan twee regionale bijeenkomsten, mede
georganiseerd door Zorgbelang Zuid-Holland, over de compensatieplicht. De Adviesraad
heeft in zijn contacten met de gemeente steeds benadrukt dat een goede uitvoering van de
compensatieplicht van essentieel belang is voor het succesvol kunnen zijn van de Wmo. De
gemeente heeft in december de invulling van de compensatieplicht uitgewerkt in een brief
aan de gemeenteraad. De Adviesraad vindt deze uitwerking vooralsnog voldoende, maar wil
kritisch blijven toezien op een correcte uitvoering. In november heeft de Adviesraad
casussen, aangeleverd vanuit de achterban, ter verdere uitwerking van de compensatieplicht
naar de wethouder gestuurd. Ook is op aandringen van de Adviesraad onderzocht of de
gemeente Leiden nog deel kon uitmaken van één van de pilots van project ‘de Kanteling’ van
de CG-raad (niet die van de VNG). Dit is echter niet mogelijk gebleken.
Informatievoorziening aan mensen met een beperking
Nog veel openbare informatiebronnen en openbare voorzieningen waren ook in 2009 niet
toegankelijk voor mensen met een beperking. Op verschillende manieren en momenten
heeft de Adviesraad dit aan de gemeente kenbaar gemaakt. Onder andere door het
uitbrengen van de ‘Handreiking toegankelijkheid openbare ruimte Leiden’. Gekeken wordt of
de gemeente deze handreiking mee kan nemen in het opstellen van een gemeentelijk
Handboek Beheer Openbare Ruimte. Verder heeft de gemeente toegezegd dat de
Adviesraad zal worden betrokken bij de inrichting van het nieuwe klantcontactcentrum.
Begeleid wonen
De Adviesraad heeft dit thema steeds op de agenda staan. In 2009 zijn werkbezoeken
gebracht aan instellingen die begeleid wonen bieden, zodat beter inzicht in de situatie van
gebruikers en aanbieders van deze voorziening is verkregen. Met name door de
pakketmaatregel AWBZ kunnen deze voorzieningen met bezuinigingen in het
dienstenaanbod te maken krijgen. Door middel van onder andere het advies ‘Winkelen,
wonen, welzijn en zorg’ en het ontwikkelde toetsingskader bij de ‘Ontwikkeling van
wijkontwikkelingsplannen vanuit de Wmo’, pleit de Adviesraad voor een integrale aanpak van
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het leefbaar en toegankelijk houden en maken van gebieden. In 2009 is een start gemaakt
met het schrijven van het concept-ongevraagde advies ‘verstandelijk gehandicapten en de
Wmo’, product van samenwerking van de Adviesraad, programma VCP en de CG-raad. Het
thema begeleid wonen komt ook terug in dit advies.
Effectiviteit van onze adviezen evalueren
De Adviesraad heeft in 2009 besloten een onderzoek naar effectiviteit van de Adviesraad
door ‘Bureau Blaauwbroek, voor vraaggestuurde zorg’, uit eigen middelen te financieren. Dit
onderzoek dient om te meten in hoeverre de adviezen een (positief) effect hebben op het
gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Tevens kunnen wellicht aanbevelingen worden
gedaan die de effectiviteit van de adviezen van de Adviesraad ten goede komen. De
resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer van 2010 verwacht.
3.3 Overige activiteiten
In juni heeft de beleidsmedewerker van de Adviesraad een dag mee mogen lopen met de
front- en backoffice van het Servicepunt Zorg van de gemeente Leiden. Dit was om meer
inzicht te verkrijgen in de uitvoering van de Wmo. De werking en gevolgen van het Leidse
zorgtoewijzingssysteem, genaamd het Dynamisch Selectiemodel, zijn in juni nader
onderzocht in gesprekken met drie zorgaanbieders en de gemeente. Resultaten van dit
onderzoek zijn meegenomen bij de advisering rondom de aanbesteding voor Hulp bij
Huishouden 2010.
In de Leidse regio vindt er een voorzittersoverleg plaats tussen zes Wmo adviesraden. In
2009 vond dit tweemaal plaats. De Adviesraad WMO Leiden heeft in 2009 aan de twee
overleggen deelgenomen.
In november heeft de gemeente Leiden als service aan de Adviesraad op zijn vragen uit 2007
een presentatie gegeven over de Woonvisie. Meest prangende vraag van de Adviesraad was
of het beoogde te realiseren aantal van 3500 levensloopbestendige woningen zou worden
gehaald in 2010. De gemeente Leiden heeft geantwoord dat de kwalitatieve en kwantitatieve
behoefte hiervan wordt onderzocht.
De Adviesraad maakte in december kennis met een nieuwkomer op het gebied van
vrijwilligerswerk, Stichting Present. Deze stichting biedt groepen vrijwilligers aan voor
specifieke klussen. In dit kennismakingsgesprek werden de activiteiten van deze stichting
vanuit Wmo-oogpunt bekeken.
3.4 Tot slot
De Adviesraad heeft in 2009 veel van de voorgenomen activiteiten en benoemde
speerpunten kunnen realiseren. Een aantal thema’s zoals diversiteitsbeleid, de uitwerking van
het compensatiebeginsel en Civil Society is meerjarig en zal een vervolg krijgen in 2010.
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4. Uitgebrachte Adviezen
De Adviesraad kent een brede taakomschrijving. Niet alleen gevraagd maar ook op eigen
initiatief kan de Adviesraad adviezen uitbrengen aan het College van B&W. Onderstaand is
aangegeven over welke onderwerpen de Adviesraad in 2009 advies heeft uitgebracht.
4.1 Gevraagde adviezen
-

Advies ‘Stimuleringsplan Winkelen Wonen, Welzijn en Zorg,’ uitgebracht d.d. 22-01-09;
De Adviesraad is positief over het Stimuleringsplan. Wel zijn kanttekeningen te
plaatsen bij de aanwezigheid van voorzieningen in bepaalde wijken.
Resultaat: De gemeente Leiden onderschrijft de punten van kritiek van de Adviesraad.
Dat leidt - behalve op de punten betreffende het beschrijven van de stand van zaken
omtrent het aantal levensloopbestendige woningen en een toevoeging van de regionale
prestatieafspraken Wonen Zorg en Welzijn - niet tot wijzigingen.

-

Advies ‘Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest’, uitgebracht d.d. 25-02-09;
Op hoofdlijn is de Adviesraad tevreden over het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Leiden
Zuidwest. Wel wil de Adviesraad onder andere meer aandacht voor
stimuleringsmaatregelen voor wijkbewoners, zodat ze zelf hun verantwoordelijkheid
kunnen nemen ten aanzien van de leefbaarheid.
Resultaat: De gemeente heeft de adviezen ter harte genomen en neemt ze mee in de
verdere uitwerking van het Sociaal Programma zoals dat binnen het
Wijkontwikkelingsplan is opgesteld.

-

Advies ’Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Nicolaas Beetsstraat e.o.’, uitgebracht d.d.
25-08-09;
De Adviesraad verwijst naar het eerder ontwikkelde toetsingskader behorende bij het
ongevraagde advies ´Aandachtspunten wijkontwikkelingsplannen´ d.d. 25 februari 2009.
Ook wil de Adviesraad weten in hoeverre geadviseerde criteria zijn meegenomen bij
het maken van dit bestemmingsplan.
Resultaat: Genoemde punten zijn geen leidraad voor het bestemmingsplan, omdat ze
niet ruimtelijk relevant zijn. Maar vanuit het belang van de stad is wel gestreefd naar
een optimale invulling van deze aandachtspunten. Ook bij het beoordelen van het
bouwplan wordt daaraan aandacht besteed.

-

Advies ‘Concept Wmo- verordening en besluit 2010’, uitgebracht d.d. 17-11-09;
De Adviesraad gaat akkoord met de voorgestelde concept Wmo-verordening en
besluit, maar dringt aan op een onderzoek onder budgethouders over het eerste half
jaar van 2010 in verband met de toereikendheid van het PGB.
Resultaat: De Adviesraad heeft hier nog geen antwoord op gehad.

-

Gezamenlijk advies Wmo-raden Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest
Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk inzake ’Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen ’,
uitgebracht d.d. 24-07-09;
In dit gezamenlijke advies wordt onder andere extra aandacht in het bestek gevraagd
voor de kwetsbare positie van cliënten met meer dan één hulpmiddel.
Klantvriendelijkheid kan namelijk door de vorm van het systeem ter discussie komen
te staan. Ook hebben de adviesraden, los van het bestek, enige aanbevelingen gedaan
ten aanzien van het te voeren hulpmiddelenbeleid.
Resultaat: Het advies om de cliënt voorkeur aan te laten geven voor een aanbieder is
overgenomen. Zeker voor cliënten met meer dan één hulpmiddel geeft dit minder
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administratieve rompslomp. Ook is de definitie van een rijles in het bestek aangepast.
De meeste andere adviezen hebben niet geleid tot essentiële wijzigingen in het bestek.
Op de aanbevelingen is verder niet ingegaan, deze worden desgewenst door de
gemeente in de uitvoering meegenomen.

-

Gezamenlijk advies Wmo-raden gemeenten Kaag en Braassem,Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude inzake ‘Aanbesteding Hulp bij het Huishouden’,
uitgebracht d.d.12-08-09;
In dit gezamenlijke advies wordt toegejuicht dat na evaluatie van het dynamisch
selectiemodel het aantal punten voor het onderdeel voorkeur opgehoogd is, waardoor
cliënten vaker de aanbieder van hun voorkeur kunnen krijgen. Eén van de adviezen is
het raamcontract met de aanbieders met minimaal een jaar te verlengen waardoor er
onder andere meer tijd is voor een betrouwbare evaluatie en de cliënt minder kans
heeft op wisseling van aanbieder.
Resultaat: Het advies om een uniforme verslaglegging voor het hulpdossier aan alle
aanbieders voor te schrijven is aan de orde gesteld in de contacten bij de
zorgaanbieders. Op het verlengen van het raamcontract is niet ingegaan omdat dit een
te ingrijpende systeemverandering is.

4.2 Pre-adviezen
-

Advies ‘Kadernota bereikbaarheid’, uitgebracht d.d. 19-02-09;
De Adviesraad concludeert dat deze nota nauwelijks ‘inclusief beleid’ bevat.
Resultaat: In de nota worden kwetsbare burgers toegevoegd aan de groep mensen die
afhankelijk zijn van vraagafhankelijk vervoer.

4.3 Ongevraagde adviezen
-

Handreiking ‘Toegankelijkheid openbare ruimte Leiden’, uitgebracht d.d. 22-1-09;
Dit ongevraagde advies geeft aan hoe de toegankelijkheid van de openbare ruimte in
de gemeente Leiden kan worden vormgegeven.
Resultaat: Er wordt gekeken of de handreiking kan worden meegenomen bij het
opstellen van het gemeentelijk Handboek Beheer Openbare Ruimte.

-

Advies ‘Aandachtspunten bij de ontwikkeling van wijkontwikkelingsplannen vanuit de Wet
maatschappelijke Ondersteuning’, uitgebracht d.d. 25-02-09;
De Adviesraad heeft een toetsingskader ontwikkeld, aan de hand waarvan de
Adviesraad voortaan wijkontwikkelingsplannen vanuit de Wmo zal beoordelen.
Resultaat: De gemeente is erkentelijk voor het ontwikkelde toetsingskader en wil ter
zijner tijd contact opnemen met de Adviesraad om een bijdrage te leveren in de
evaluatie van het wijkontwikkelingsplan Zuidwest.

-

Advies ‘Maatregelen voor mensen die vallen onder de Geestelijke Gezondheidszorg,
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg’, uitgebracht d.d. 25-03-09;
De Adviesraad verzoekt de gemeente bij het formuleren van Wmo-beleid steeds in
beschouwing te nemen of ook specifieke maatregelen voor de doelgroepen
GGZ/MO/VZ nodig zijn en daarbij het rapport van ZON als leidraad te nemen.
Resultaat: Het rapport wordt actief verspreidt onder de beleidsmedewerkers van de
gemeente die betrokken zijn bij formulering van het Wmo-beleid. Bij de ontwikkeling
daarvan zal het rapport in de afweging worden meegenomen.
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-

Advies ‘Veilig en doelmatig gebruik van scootmobielen’, d.d. 16-10-09;
Met dit advies stelt de adviesraad het veilige en doelmatige gebruik van scootmobielen
aan de orde. Eén van de adviezen is ook in Leiden scootmobieldagen te organiseren.
Resultaat: Gecontracteerde leveranciers van scootmobielen hebben aangegeven graag
aan dit soort dagen mee te werken, een dergelijke dag wordt in het voorjaar van 2010
georganiseerd. Wanneer de ‘Handreiking toegankelijkheid openbare ruimte’
(ongevraagd advies d.d. 22-1-09) ondergebracht is bij het gemeentelijk Handboek
Beheer Openbare Ruimte, zal de openbare ruimte en weginfrastructuur beter zijn
afgestemd op het veilige gebruik van scootmobielen.

-

Advies ‘Maatschappelijke participatie van niet-westerse allochtonen’, d.d. 8-12-09;
Met dit ongevraagde advies wil de Adviesraad aandacht vragen voor de positie van
niet-westerse allochtonen binnen de Wmo.
Resultaat: De Adviesraad heeft nog geen reactie op dit advies gehad.

4.4 Overige stukken naar de gemeente
-

Zienswijze op de Ontwerp-Structuurvisie 2009-2025, uitgebracht d.d. 25-08-09;
De Adviesraad is van mening dat het stuk te globaal geschreven is om een zinvol
advies over te kunnen geven en daardoor kan eigenlijk alleen worden ingestemd met
deze Ontwerp-Structuurvisie.
Resultaat: De zienswijze is voor kennisgeving aangenomen.

4.5 Stukken die niet naar de gemeente (College van Burgemeester en
Wethouders) zijn gegaan
-

Notitie ‘Belemmeringen voor participatie en zelfstandig functioneren’, uitgebracht d.d. 20-0109;
In de achterban vergadering van de Adviesraad van 26 maart 2009 is deze notitie
besproken en zijn de op- en aanmerkingen daarna verwerkt.
Resultaat: Deze notitie is door Zorgbelang Zuid-Holland geadopteerd en gebruikt
voor het samenstellen van de folder ‘Wensen van burgers over lokaal Wmo-beleid’,
uitgebracht februari 2010.

-

Handreiking ‘Wmo voor gemeenteraadsverkiezingen 2010’, uitgebracht d.d. 28-4-09;
Deze handreiking bevat punten die de Adviesraad graag opgenomen ziet in de
verkiezingsprogramma’s.
Politieke
partijen
die
deelnemen
aan
de
gemeenteraadsverkiezingen zijn geattendeerd op deze handreiking.
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5. Samenstelling Adviesraad WMO Leiden
Per 31-12-2009 bestond de Adviesraad WMO uit de voorzitter en de volgende leden:
Mevrouw S. Lambermont
W.J.M. Bunnik
M.F.E. Heestermans
Mevrouw E.J.F. Venekamp
J.H.A. de Kinderen
A.A.P.M. van Loon
J.A. Meerpoel
H. Schuurman
P.C. Spaargaren
Mevrouw E.H.M. Vorst
Mevrouw A.A.C. Vervoorn

voorzitter
lid, op voordracht van de Leidse Vereniging van
Mantelzorgers
lid, op voordracht van KBO, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de PCOB, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de Cliëntenraad van
’De Binnenvest’ en ZON
lid, op voordracht van KansPlus
lid, op voordracht van de NVBS, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de ANBO, afdeling Leiden
lid, op voordracht van de Familieraad Rivierduinen
en ZON
lid, op voordracht van de Reuma patiëntenvereniging Leiden e.o.
lid, op voordracht van Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’

In 2009 heeft de Adviesraad afscheid moeten nemen van de heer Van Houten, benoemd
namens de PCOB. Na een kort ziekbed is hij op 26 juni overleden. De heer van Houten was
voor de Adviesraad een betrokken en actief lid.
Met ingang van 3 november 2009 is mevrouw Venekamp namens de PCOB officieel
benoemd als lid van de Adviesraad.
Bureau
Mevrouw M. Wewer
Mevrouw Y. Ar ba -Tel
Mevrouw A.A.M. van Lierop

beleidsmedewerker a.i. van 1-1-2009 tot 1-6-2009
beleidsmedewerker m.i.v. 1-6-2009
administratief ondersteuner

De Adviesraad WMO Leiden had in 2009 de beschikking over een beleidsmedewerker voor
32 uur per week en een administratief ondersteuner voor 9 uur per week.
De Adviesraad WMO Leiden is gehuisvest in het Business Center Rhijnenburgh, Van der
Valk Boumanweg 178d-3 te Leiderdorp.

Adviesraad WMO Leiden
20 april 2010
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