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

1. De Adviesraad heeft de gesprekken met de aanbieders van Hulp bij Huishouden Libertas,
ActiVite en 123 Schoonhuis afgerond en brengt een advies uit over het huidige
functionerende Dynamisch Selectie Model. Het eerste advies is het puntenaantal van de
voorkeur te verhogen, zodat de cliënt vaker de aanbieder van zijn voorkeur krijgt. Het
tweede advies is dat de gemeente Leiden de bevoegdheid om kwetsbare groepen/personen
buiten het DSM bemiddelt, uit gaat breiden met mensen van 80 jaar en ouder. Uit deze
gesprekken kwamen ook een aantal niet goed lopende uitvoeringszaken naar voren. Deze
zaken brengt de Adviesraad onder de aandacht van de afdeling Zorg van de gemeente.

2. Mevrouw Venekamp heeft zich om haar moverende redenen teruggetrokken uit de
Adviesraad. De PCOB wordt om een nieuwe voordracht gevraagd.

3. De Adviesraad formeert een werkgroep die zich gaat buigen over de Discussienota
Participatie, zoals vastgesteld in het College van B&W op 16-2-2010.

4. Het onderzoek effectiviteit van de Adviesraad, uitgevoerd door Bureau Blaauwbroek, is van
start gegaan. Op korte termijn vinden de interviews plaats met de betrokkenen van de
Adviesraad, ambtenaren, wethouder en gemeenteraadsleden. De verwachting is dat de
resultaten van dit onderzoek voor de zomer bekend zijn.

5. Het advies van de Adviesraad over de Nota van Uitgangspunten t.b.v. de aanbesteding van de
Regiotaxi heeft mede als basis gediend voor een amendement van de gemeenteraad dat
beoogt meer garanties te krijgen voor de kwaliteit van het vervoer en de klantgerichtheid te
stimuleren door een aantal kwaliteitsaspecten nader te specificeren.

6. Naar aanleiding van de presentatie door de gemeente Leiden over de Woonvisie, heeft de
Adviesraad samen met de gemeente Leiden antwoorden geformuleerd op de vragen van
destijds (24-5-‘07). Beknopt: De gemeente en corporaties onderzoeken op het moment de
kwantitatieve als kwalitatieve behoefte van de beoogde realisatie van 3500 extra
levensloopbestendige woningen.

7. Op 5 maart is de gang van zaken rond de werkconferentie Civil Society van 29 januari jl.
geëvalueerd. Afgesproken is dat in juni 2010 de Adviesraad en de griffie van de
gemeenteraadscommissie Onderwijs en Samenleving contact hebben over het vervolg op
deze conferentie. De griffie gaat alsnog zorg dragen voor het completeren en verzenden van
de verslaglegging van de werkconferentie.

8. Zorgbelang Zuid-Holland heeft knelpunten uit de notitie “Belemmeringen voor participatie
en zelfstandig functioneren,” uitgebracht door de Adviesraad in voorjaar 2009 en besproken
met de achterban, omgezet in wensen richting alle gemeenten. Dit geheel is in een folder van
Zorgbelang Zuid-Holland, genaamd ‘Wensen van burgers over lokaal Wmo-beleid,’
vormgegeven.

9. Naar aanleiding van besproken resultaten van de SGBO rapportage betreffende de
klanttevredenheid Wmo 2008 in Leiden, wil de Adviesraad voor het Werkplan 2011 de
situatie van ouderen binnen de Wmo onder de loep nemen. Dit is namelijk de grootste
groep die gebruik maakt van de Wmo.

10. De jaarlijkse evaluatie van de website van de Adviesraad heeft als resultaat dat de website
wordt aangepast en uitgebreid. Er komt een tabblad actueel, de antwoorden van de
gemeente op adviezen worden geplaatst en er komt een poll op de website.
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