
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 16 november 2010

1. De PCOB heeft mevrouw I. Bleijie-de Vos voorgedragen als nieuw lid voor de Adviesraad.
2. De gemeenteraadsleden waren positief gestemd over de wijze waarop de Adviesraad met

betrekking tot de bezuinigingen heeft geadviseerd. Ook het persoonlijk telefonisch contact
over dit advies met de gemeenteraadsleden met Wmo in de portefeuille werd gewaardeerd.

3. De Adviesraad WMO Leiden wordt in 2011 € 10.000,-  gekort op zijn subsidie. De
Adviesraad heeft besloten zo veel als mogelijk te bezuinigen op materiële kosten, maar een
bezuiniging op personeelslasten is eveneens noodzakelijk.

4. In de vergadering is het principebesluit genomen dat de Adviesraad gaat werken met
adviseurschap(pen) voor groeperingen waarvan de Adviesraad vindt dat deze onvoldoende
afgedekt zijn in de huidige vertegenwoordiging. Vooralsnog gaat invulling gezocht worden
voor een adviseur voor allochtonen.

5. Tijdens de vergadering zijn de resultaten besproken van de SGBO Benchmark Wmo 2009 en
het SGBO tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 cliënten individuele voorzieningen. De
Adviesraad heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd die meegenomen worden door de
ambtenaar in de aanbiedingsbrief aan het College van B&W. Deze aanbevelingen zijn onder
andere het continueren van het huidige mantelzorgbeleid en het blijven bewaken van de
uivoering van de beleidsnota’s met betrekking tot leefbaarheid en bereikbaarheid in de
wijken.

6. De Adviesraad spreekt 22 november met de gemeente over de tussenevaluatie van de Wmo
beleidsnota ‘Participatie Centraal 2008-2012’.

7. Op korte termijn verschijnt het concept Wmo uitvoeringsplan vrijwilligerswerk. De
Adviesraad spreekt hierover op 13 december met de gemeente.

8. De Adviesraad heeft op 28 oktober overleg met de wethouder mevrouw Van Gelderen
gehad. In dit overleg zijn de volgende zaken  aan de orde gekomen: stand van zaken van het
invulling geven aan de compensatieplicht, de te ontwikkelen sociale structuurvisie,
bezuinigingen in de gemeente Leiden en de visie hierop van de Adviesraad.

9. Op 29 oktober jl. heeft de Adviesraad een gesprek gehad met de gemeente Leiden over de
notitie woonwensen van ouderen en mensen met een beperking. De Adviesraad heeft tijdens
dit gesprek onder andere aangegeven dat er aandacht moet zijn om mensen tijdig voor te
bereiden op een verhuizing, wanneer de huidige woning op termijn niet meer zou voldoen.
De notitie woonwensen maakt deel uit van een zestal parallel lopende onderzoeken die door
de gemeente over wonen worden gedaan. Na afronding van deze onderzoeken moet
duidelijk worden of de Woonvisie 2005-2015 geactualiseerd dient te worden.

10. Naar aanleiding van zijn brief van 28 september jl., krijgt de Adviesraad op 23 november in
een gesprek met de gemeente Leiden meer informatie over de beweegredenen van het op de
huidige manier invullen van de financiële aspecten met betrekking tot vervoer in de
Verordening en het Besluit voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2010.

11. De stand van zaken met betrekking tot het werkplan 2010 van de Adviesraad is in de
vergadering besproken. De Adviesraad heeft alle doelstellingen met uitzondering van het
contact met de districtraden behaald. Dit speerpunt is niet gehaald omdat het voortbestaan
van de districtsraden afgelopen jaar onder druk is komen te staan. Enkele districtsraden
hebben zichzelf reeds opgeheven.
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