
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden, gehouden op 15 juni 2010

1. De Wmo-Adviesraden van de Leidse regio zijn op 3 juni jl. geïnformeerd over de
Retender Hulp bij Huishouden 2011. Voor 2011 wordt het Dynamisch selectiemodel
met een aantal aanpassingen gecontinueerd. De gemeenten gaan zich oriënteren op
alle mogelijke zorgtoewijzingssytemen voor Hulp bij Huishouden, zodat met ingang
van 2012 hieruit een keuze gemaakt kan zijn. De voorgestelde wijzigingen gaan in per
1-1-2011:

- Bestaande cliënten met categorie B en cliënten categorie A ouder dan 85 jaar
(op 31 december 2010) krijgen de mogelijkheid om nog een jaar bij dezelfde
aanbieder te blijven, mits de aanbieder ook akkoord gaat. Zij kunnen dus
buiten het systeem blijven.

- Het puntenaantal van de voorkeur bij bestaande cliënten wordt verhoogd met
15 (van 30 naar 45) en bij nieuwe cliënten wordt dit met 5 punten verhoogd
(van 20 naar 25). Hierdoor wordt de kans dat een cliënt zijn voorkeur krijgt
vergroot.

- Wanneer deze aanpassingen niet tot het gewenste percentage van de
voorkeur leidt, namelijk 85 % bij de bestaande cliënten en 75 % bij nieuwe
cliënten, kan tussentijds de puntentelling in het bestek licht aangepast worden.

De Adviesraden Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en Braassem
en Oegstgeest hebben een positief gezamenlijk advies gegeven. Verder hebben ze de
wens uitgesproken tijdig betrokken te worden bij de keuze van het
toewijzingssysteem per 1-1-2012. De raden willen verder geïnformeerd worden over
de resultaten van de controles Hulp bij Huishouden door de regionale
contractbeheerorganisatie, waarmee recentelijk een dienstverleningsovereenkomst is
gesloten.

2. De heer Heesterman, lid van de Adviesraad op voordracht van de KBO, is langere
tijd uit de roulatie vanwege gezondheidsredenen en laat zich tijdelijk vervangen door
mevrouw Manbodh.

3. De Adviesraad bepaalt per keer in welke vorm afscheid genomen wordt van een lid.
4. Met betrekking tot de te verwachten gewijzigde verordening van de Commissie

Beroep- en Bezwaarschriften wacht de Adviesraad het voorstel van het College van
B&W af en bekijkt of advisering wenselijk is.

5. In de Adviesraad zijn drie onderwerpen besproken die betrekking hebben op
wetgeving die in meer of mindere mate gerelateerd is aan de Wmo. De betreffende
onderwerpen zijn: De Discussienota Participatie, het Leidse armoedebeleid en de
tussenevaluatie van de nota Participatie Centraal. De Adviesraad heeft over deze
onderwerpen aparte beslissingen genomen:

- Met betrekking tot de te Discussienota Participatie wacht de Adviesraad de te
ontwikkelen Beleidsvisie Participatie af.

- De Adviesraad gaat een aantal voorbeelden uitwerken met betrekking tot
armoedebeleid gerelateerd aan de Wmo.

- Nadat de tussenevaluatie van de nota Participatie Centraal 2008-2012 is
verschenen, gaat de Adviesraad deze intern bespreken om te bezien of
hierover geadviseerd gaat worden.



6. Naar aanleiding van een bericht van een ouder van een doof kind, gaat de Adviesraad
zich oriënteren op problematiek van doven en slechthorenden in relatie met de
Wmo. Het hierover uitgebrachte advies van de Wmo-Adviesraad Zoetermeer zal als
input hiervoor dienen. Daarnaast zal de beleidsmedewerker contact opnemen met
het Platform Gehandicapten Leiden om te bespreken of het onderwerp verbreed kan
worden tot een conceptadvies met betrekking tot zintuiglijk gehandicapten.

7. De Adviesraad heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraadsleden van de
Commissie Onderwijs en Samenleving als aanzet voor een hernieuwde kennismaking.

8. Op 2 juni jl. heeft de Adviesraad een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe
wethouder Jeugd, Welzijn, Zorg en Personeelszaken, mevrouw Van Gelderen. Het
was een open en eerlijk gesprek. Een volgend gesprek wordt gepland voor eind
september, begin oktober.

9. De vergadering van de Adviesraad in juli komt te vervallen.

28 juni 2010
Yasemin Ar ba -Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO Leiden


