
Onderwerp: Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden, gehouden
op 18 mei 2010

1. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Adviesraad hebben op 11 mei jl.
een gesprek gehad met het Platform Gehandicapten Leiden. Aanleiding van dit
gesprek was een brief van het Platform waarin aandacht wordt gevraagd voor een
aantal zaken met betrekking tot de het functioneren van de Adviesraad . De
Adviesraad en het Platform hebben nu gezamenlijk besloten het Platform actiever te
gaan betrekken bij ook voor hen interessante zaken. De Adviesraad spreekt de wens
uit om ook met de Klankbordgroep Ouderen Leiden een zelfde soort gesprek te
hebben.

2. Het onderzoek van Bureau Blaauwbroek naar effectiviteit van de Adviesraad wordt
binnenkort afgerond. De eindrapportage wordt medio juni verwacht.

3. De Adviesraad zal met een delegatie als toehoorder aanwezig zijn bij de bespreking
van het Leidse zorgtoewijzingssysteem -genaamd Dynamisch Selectiemodel- in de
gemeenteraadscommissie Onderwijs en Samenleving van 20 mei a.s.

4. De Adviesraad is gevraagd samen met de Wmo-raden in de Leidse regio en Katwijk
kritisch te kijken naar de conceptbestekken voor de Europese aanbesteding
Trapliften en Standaard Woningaanpassingen. Een delegatie van de Adviesraad gaat
naar de informatiebijeenkomst op 27 mei a.s. Op voorhand heeft de Adviesraad
vragen gesteld over de conceptbestekken aan de ambtelijk Wmo-werkgroep.

5. De Adviesraad heeft zijn achterban gevraagd mee te kijken naar de concept versie
van de nieuwe Wmo-folders. Tot op heden hebben 3 achterbannen medewerking
toegezegd: De Leidse Vereniging van Mantelzorgers, het Platform Gehandicapten
Leiden en de Reumapatiëntenvereniging. Zodra de conceptversie binnen is wordt die
aan hen voorgelegd.

6. Ter vergadering is het conceptwerkplan 2011 van de Adviesraad besproken en
goedgekeurd. Dit vormt mede de basis voor de subsidieaanvraag voor 2011. De
gewenste wijzigingen zijn doorgevoerd waarna het samen met de begroting voor
2011 aan het College van B&W aangeboden wordt. Het werkplan 2011 wordt ook
op de website van de Adviesraad geplaatst.

7. Op 24 juni a.s. heeft een delegatie van de voorzitters van de Wmo-raden uit de
Leidse regio een gesprek met Zorgbelang Zuid-Holland. Onderwerp zijn de
verwachtingen en wensen van de Wmo-raden ten aanzien van Zorgbelang. Tijdens de
vergadering zijn de wensen en verwachtingen van de leden van Adviesraad
geïnventariseerd.

8. De vergadering met de achterban op 9 april jl. is geëvalueerd. Besloten wordt dat de
volgende vergadering volgens dezelfde formule plaatsvindt.

9. De Adviesraad bespreekt zijn verspreidingsbeleid met betrekking tot stukken naar de
achterban. Besloten wordt om stukken alleen naar de voorzitter, secretaris of de
ondersteuner te sturen. Deze dient voor verdere verspreiding te zorgen. Individuele
leden van de achterban die op hun privé-(mail)adres stukken kregen, wordt via een
schrijven duidelijk gemaakt dat de verzending voortaan centraal via het adres van de
organisatie zal gaan. Eén en ander is om fouten in de accuraatheid van de verzending
te voorkomen.
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