
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 21 februari 2012

1. Naar aanleiding van het advies over de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie, heeft
de Adviesraad op 9 februari jl. ingesproken bij de gemeenteraadscommissie
Onderwijs en Samenleving. De gemeenteraadsleden waren zeer tevreden over de
kwaliteit van het werk van de Adviesraad.

2. Op 5 maart a.s. heeft een delegatie van de Adviesraad overleg met de
gemeenteraadsleden van de Wmo-werkgroep. Onderwerpen die besproken worden
zijn regionale aangelegenheden en de transities van AWBZ begeleiding naar de Wmo
en van Jeugdzorg naar de gemeenten.

3. In het kader van deskundigheidbevordering en transitie van de Jeugdzorg, heeft de
Adviesraad voor de Wmo-raden in de Leidse regio en Katwijk op 16 februari jl. een
informatiebijeenkomst georganiseerd met als thema Jeugd. Mevrouw Caroline
Mobach van Bureau Management Consultant, gaf een zeer geslaagde presentatie en
inleiding op dit onderwerp.

4. Op 12 maart 2012 heeft de Adviesraad een overleg met wethouder Jeugd, Welzijn,
Zorg en Personeelszaken, mevrouw Roos van Gelderen. Onderwerpen die
besproken zullen worden zijn stand van zaken van het project ‘De Kanteling’ dat
momenteel bij het Servicepunt Zorg in de gemeente plaatsvindt, stand van zaken van
de transitie AWBZ begeleiding en  Jeugd en het voorstel van de Adviesraad met
betrekking tot concretisering van de Civil Society.

5. Op 20 april 2012 van 10.00 - 12.30 uur organiseert de Adviesraad weer een
achterbanbijeenkomst. Thema van deze bijeenkomst zal zijn ‘Eigen kracht van de
burger’.

6. Ter vergadering wordt de conceptreactie van de Adviesraad op de reactie van het
college van B&W over het advies van de Adviesraad uit 2009 ‘Maatschappelijke
participatie van niet-westerse allochtonen’ besproken. Na aanpassing zal de
definitieve reactie verzonden worden aan het college.

7. Om in een zo vroeg mogelijk stadium  mee te kunnen denken over het nieuwe Wmo
beleidsplan, geeft mevrouw Astrid van Leeuwen, beleidsadviseur bij de gemeente
Leiden en belast met het schrijven van het nieuwe Wmo beleidsplan, ter vergadering
aan de Adviesraad een toelichting op de status en plannen aan de hand van een
concept hoofdlijnennotitie.

6 maart 2012
Yasemin Ar ba -Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO Leiden
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