
Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden,
gehouden op 16 februari 2010

1. In verband met de gevolgen van het dynamisch selectiemodel gaat een delegatie van
de Adviesraad een drietal informatieve gesprekken voeren met Libertas, ActiVite en
een nieuwe aanbieder.

2. Cliënten die in de richting van de Adviesraad hun beklag doen over de persoonlijke
consequenties die dit systeem voor hen heeft, krijgen van de Adviesraad een
individuele reactie en worden verwezen naar de juiste klachtenprocedures.

3. De Adviesraad gaat een brief aan het College schrijven naar aanleiding van de
verontrustende berichten over de negatieve advisering door Wmo consulenten t.a.v.
zorg in de vorm van pgb.

4. Naar aanleiding van een gesprek dat de voorzitter van de Adviesraad en de
voorzitter van de regio-adviesraden op 15 februari j.l. had met ambtenaren van
Holland Rijnland worden op 18 maart a.s. de Wmo-adviesraden uit de regio
geïnformeerd over het bestek t.b.v. de aanbesteding van de regiotaxi.

5. De datum voor de bijeenkomst met de achterban is vrijdag 9 april 2010 van 10.00 tot
uiterlijk 12.00 uur in een zaal in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht 72. De
vooraankondiging wordt binnenkort verzonden.

6. Uit het overleg met de wethouder van 11 december 2009 is duidelijk geworden dat
er twee “kantelingen”(omslag in denken van aanbodgericht naar vraaggestuurd, in het
kader van de compensatieplicht) in de lande zijn. Eén die van de VNG uitgaat en één
vanuit de CG-raad. Bij de laatste was in de zomer van 2009 nog plaats voor twee
pilotgemeenten. De Adviesraad heeft bij de gemeente Leiden erop aangedrongen om
zich hierbij aan te sluiten. Door miscommunicatie tussen de VCP-ondersteuner en
het Platform Gehandicapten Leiden is niet deelgenomen aan de pilot. De Adviesraad
kwam volgens de CG-raad niet in aanmerking omdat dit geen belangenbehartigend
orgaan is. Het is dus niet de gemeente Leiden te verwijten dat ze niet heeft aan
kunnen sluiten.

7. De Handreiking die de Adviesraad in april 2009 heeft opgesteld ten behoeve van de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. wordt betrokken bij het
inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraadsleden met Wmo in hun portefeuille.

8. De Adviesraad heeft een onderzoek gedaan onder vijf Wmo-raden om te bepalen
welke daarvan in aanmerking zou kunnen komen als ‘second best’. De Adviesraad wil
namelijk leren van goede voorbeelden om zo zichzelf te verbeteren. Vooralsnog is
duidelijk geworden dat de samenstelling en werkwijze van deze Wmo-raden zo
divers is, dat niet één raad als voorbeeld kan dienen. Er is gekozen voor een
thematische aanpak: In de oriëntatie- en onderzoeksfase van een advies worden,
indien voorhanden, de hiermee samenhangende stukken van deze vijf raden
geraadpleegd.

9. De vergaderingen van de Adviesraad zijn niet openbaar. Op aanvraag is echter een
ieder die de vergaderingen wil bijwonen, welkom. Ten behoeve van een bepaald
agendapunt, kunnen ook altijd mensen worden uitgenodigd.
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