
 

 

Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden, 

gehouden op 19 mei 2009. 
 

1. De Adviesraad WMO Leiden is gevraagd om op 5 juni a.s. deel te nemen aan een    

hoorzitting in de Tweede Kamer over de Thuiszorg naar aanleiding van de casus 
Meavita. Een delegatie van de Adviesraad gaat daarnaartoe.  

2. Het aantal fatale ongelukken met scootmobiels is in 2008 met 100% gestegen: 

namelijk 21 personen op basis van landelijke cijfers. Voor de Adviesraad een signaal 

om het leren omgaan met de scootmobiel en het veilig gebruik ervan aan de orde te 

stellen. 

3. Radius maakt een inventarisatie van in hoeverre haar activiteiten en diensten passen 

binnen de WMO prestatievelden. Wanneer deze inventarisatie gereed is vindt een 

vervolggesprek plaats bij Radius met een delegatie van de Adviesraad. 

4. Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van het Servicepunt 

Zorg, en de uit het gesprek van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de 

Adviesraad met mevrouw Blok geconstateerde informatieachterstand bij de 

Adviesraad WMO over het Servicepunt Zorg in te halen,  loopt de 

beleidsmedewerker van de Adviesraad een dag mee met de medewerkers van het 

Servicepunt Zorg. Schriftelijk verslag van deze dag volgt. 

5. De notitie van mevrouw van Leeuwen van de gemeente Leiden betreffende de 

stappen die kunnen worden ondernomen voor de toepassing van de 

compensatieplicht is door de Adviesraad bestudeerd. De Adviesraad stuurt hierop  

een brief met een aantal suggesties en vooral de vraag op welke termijn het in de 

notitie gestelde te verwachten is. 

6. Als voorbereiding op de evaluatie door de gemeente van het dynamisch 

selectiemodel, gaat de beleidsmedewerker van de Adviesraad bij drie zorgaanbieders 

en de gemeente op bezoek. Daar volgt verslag van. Zodra de gemeente de evaluatie 

gereed heeft, wordt dit punt weer op de agenda van de Adviesraad gezet. 

7. De planning is om op 24 september 2009 een achterbanvergadering te houden. 

Bijtijds zal er gevraagd worden naar wensen ter bespreking en onderwerpen voor op 

de agenda. 
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De beleidsmedewerker van de Adviesraad WMO Leiden 
Yasemin Arıbaş-Tel 

 


