
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 21 september 2010

1. De gemeente Leiden betrekt de Adviesraad bij de veranderingen met betrekking tot de Hulp
bij het Huishouden (HbH). Op verschillende momenten in 2010 en 2011 wordt de
Adviesraad geïnformeerd en geraadpleegd over het onderzoek naar modellen en de keuze
voor een ander systeem voor HbH met ingang van 2012.

2. Vanuit de Adviesraad gaat een brief naar de belangenbehartigers van de OGGZ, mensen met
een verstandelijke beperking en lichamelijke gehandicapten en chronisch zieken. In deze brief
wordt geadviseerd gezamenlijk initiatief te nemen in het contact leggen met de Leidse Sport
Federatie (LSF). Dit naar aanleiding van een kennismakingsgesprek dat de Adviesraad met de
LSF op 25 augustus jl. had en de urgentie van integratie van mensen met een beperking
binnen de sport.

3. De Adviesraad zal met de gemeente Leiden een gesprek hebben over de bijgestelde nota
‘Woonwensen van ouderen en mensen met een beperking’, nadat de gemeente hierover
gesprekken gehad heeft met de Klankbordgroep Ouderen en het Platform Gehandicapten
Leiden. In deze nota zijn onder andere de vragen onderzocht of het aantal en de kwaliteit van
levensloopbeschikbare woningen in Leiden voor nu en in de toekomst voldoende is.

4. De Adviesraad wordt betrokken bij de resultaten van de tussenevaluatie van de beleidsnota
‘Participatie Centraal 2008-2012’.

5. Op 2 september jl. heeft de Adviesraad een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking
tot de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. De Adviesraad heeft
kennisgenomen van de concept modelverordening Wmo van de expertgroep Verordening
(samenwerking van de VNG, CSO en CG-raad) binnen het project De Kanteling van de VNG
(doel is concretiseren van de compensatieplicht, artikel 4 van de Wmo) en is van mening dat
deze als voorbeeld genomen kan worden om invulling te geven aan de compensatieplicht
binnen de gemeente Leiden. U kunt het advies opvragen via de website van de Adviesraad
WMO Leiden: www.adviesraadwmoleiden.nl.

6. De Adviesraad heeft ter vergadering de conceptversie van het ongevraagde advies
betreffende mensen met een verstandelijke beperking besproken. Dit advies is gebaseerd op
de speerpuntennotitie die tot stand heeft kunnen komen  - op verzoek van de Adviesraad -
door samenwerking van Platform VG Belang Zuid-Holland Noord (waaronder Kansplus
Rijnstreek en Bollenstreek) en het Programma Versterking Cliënt Positie. Nadat deze
conceptversie is bijgesteld wordt dit advies aangeboden aan het College van Burgemeester en
Wethouders. De speerpuntennotitie wordt als bijlage bij het advies gevoegd.

7. De Adviesraad heeft een brief naar de wethouder mevrouw Van Gelderen opgesteld ten
aanzien van een aantal financiële aspecten met betrekking tot vervoer uit de Verordening en
het Besluit voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2010. De Adviesraad wil uitleg
waarom deze op de huidige wijze worden ingevuld en wat de plannen zijn voor 2011. Het
gaat dan met name over de inkomensgrenzen voor algemeen gebruikelijke
vervoersvoorzieningen, zoals het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en het verschil
daarbij in zonetarief voor mensen onder de 65 en vanaf 65 jaar. Ter vergadering werd deze
conceptbrief besproken. Na wijziging op een aantal punten wordt de brief verzonden.
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