
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 17 mei 2011

1. De reactie van de gemeente Leiden op het gevraagde advies Conceptverordening
Eigen Bijdrage Maatschappelijke Opvang/vrouwenopvang 2011 is ontvangen. Deze is
te raadplegen via de website van de Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl .

2. Op 9 mei jl. heeft de Adviesraad zijn advies over de ontwerp-Kadernota kwaliteit
openbare ruimte 2025 uitgebracht. Dit advies is ook te raadplegen via de website van
de Adviesraad.

3. De conceptversie van het ontwerp-Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025, dat
hoort bij de ontwerp-Kadernota, is opgevraagd bij de gemeente Leiden. Zodra dit
ontvangen is, gaat de Adviesraad bekijken of de aandachtspunten uit het ongevraagde
advies van de Adviesraad van 22 januari 2009  ‘Handreiking toegankelijkheid
openbare ruimte Leiden’, in deze nota correct zijn opgenomen, zoals toegezegd was
door de gemeente. De conceptversie van het ontwerp-Handboek wordt door de
Adviesraad ook voor een reactie naar het Platform Gehandicapten Leiden verzonden.

4. Naar aanleiding van de reactie van de gemeente Leiden op het  ongevraagde advies
‘Maatschappelijke participatie van niet-westerse allochtonen’, van 8 december 2009
wil de Adviesraad eerst nog het onderwerp zowel inhoudelijk als getalsmatig verder
uitdiepen, alvorens op de reactie in te gaan.

5. Ter vergadering is het werkplan 2012 vastgesteld. Binnenkort is dit op te vragen via
de website van de Adviesraad.

6. Voor de bijeenkomst met de achterban in oktober wordt een presentatie gehouden
over de Eigen kracht Centrale. Wellicht kunnen ervaringsdeskundigen op dit gebied
ook een bijdrage leveren. Leden uit de achterban van de Adviesraad worden
opgeroepen om vooral naar de bijeenkomsten met de Adviesraad te komen.

7. Naar aanleiding van een mededeling van wethouder mevrouw Van Gelderen in de
gemeenteraadscommissie Onderwijs en Samenleving van 12 mei jl. dat medewerkers
van het Servicepunt Zorg bijscholing krijgen over het zogenaamde
‘keukentafelgesprek’, gaat de Adviesraad bij de gemeente navragen hoe de
onafhankelijkheid is geregeld van de gemeenteambtenaren die dit gesprek voeren ten
aanzien van de toekenning door de gemeente. Zie namelijk het ongevraagde advies
van september 2010 dat de Adviesraad heeft uitgebracht.
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