
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 20 maart 2012

1. Onlangs heeft de Adviesraad de reacties van de gemeente Leiden ontvangen op het
gevraagde advies Benchmark Wmo / tevredenheid cliënten individuele voorzieningen Wmo
over 2010 en op het ongevraagde advies over het ‘Handboek kwaliteit openbare ruimte
2025’. De reacties van de gemeente Leiden kunt u raadplegen via de website van de
Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl

2. Op verzoek van Alzheimer Nederland heeft de Adviesraad nog eens kritisch gekeken naar
recent gepubliceerde handreikingen ten behoeve van het voeren van het keukentafelgesprek.
De Adviesraad heeft enkele opmerkingen gemaakt ten aanzien van formuleringen in de
documenten, zodat deze beter hanteerbaar zijn.

3. De Adviesraad heeft navraag gedaan bij de gemeente Leiden omtrent de verhoging van de
(leges)kosten m.i.v. 1 januari 2012 voor het aanvragen en plaatsen van een
gehandicaptenparkeerkaart (GPK) / gehandicaptenparkeerplaats (GPP) en declaratie en
eventuele eigen bijdrage hiervan. Resultaat:

De kostprijs is verhoogd om de totale kosten voor de behandeling van aanvragen en
realisatie van kaarten en plaatsen te dekken binnen de gemeentelijke begroting.
Aanvraag- en legeskosten kunnen altijd gedeclareerd worden bij de gemeente ,
ongeacht toekenning of niet, via de Wmo.
De gemeente Leiden hanteert voor de Gehandicaptenparkeerkaart en de
Gehandicaptenparkeerplaats geen eigen bijdrage.
Het aanvraag- en declaratieformulier wordt aangepast, zodat de afhandeling ervan
binnen de gemeente beter kan worden gestroomlijnd.

4. In de vergadering is het concept gevraagde advies over de ‘Keuzenpuntennotitie gemeente
Leiden overgangsjaar Transitie AWBZ’ besproken. Na verwerkingen van de opmerkingen en
aanvullingen zal het definitieve advies naar het College van B&W worden verzonden.

5. Het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 van de Adviesraad zijn vastgesteld.
6. Het concept ongevraagde advies ‘Kwetsbare ouderen in de Wmo’ en de toegevoegde

aandachtspuntennotitie zijn besproken. Na verwerking van de opmerkingen en aanvullingen
wordt deze stukken aangeboden aan het College van B&W.

7. Op de vergadering is een inventarisatie gemaakt voor speerpunten ten behoeve van het
werkplan 2013 van de Adviesraad. In 2013 wil de Adviesraad onder andere in zijn werkplan
opnemen de onderwerpen ‘competenties van Wmo-raadsleden Wmo-raad nieuwe stijl’,
transitie van de AWBZ, transitie van de Jeugdzorg en transitie naar de Wet werken naar
vermogen.

8. In het kader van deskundigheidsbevordering heeft op 20 februari jl. een delegatie van de
Adviesraad een werkbezoek gebracht aan Alphen aan den Rijn. Gesproken is met Participe
(welzijnsorganisatie) en de Wmo-raad van Alphen over de onafhankelijkheid van de
keukentafelgesprekken wanneer het hele traject bij één en dezelfde organisatie ligt.

9. Verder heeft op 5 maart jl. een delegatie van de Adviesraad met gemeenteraadsleden van de
werkgroep Wmo van de commissie Onderwijs en Samenleving gesproken over de stand van
zaken met betrekking tot de transitie AWBZ begeleiding, transitie Jeugd en de regionale
aangelegenheden in dezen.

10. Daarnaast heeft op 12 maart jl. de Adviesraad een overleg gehad met wethouder Jeugd
Welzijn Zorg en Personeelszaken, mevrouw Roos van Gelderen. Besproken zijn o.a. de stand
van zaken van het project De Kanteling in de gemeente Leiden, stand van zaken transitie
AWBZ begeleiding naar Wmo, het onderwerp Jeugd en is er gesproken over de effecten van
de Eigen Bijdrage voor behandeling in de GGZ. Eind juni is het volgende overleg met de
wethouder.

10 april 2012
Yasemin Ar ba -Tel
Beleidsmedewerker Adviesraad WMO Leiden
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