
 
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 21 augustus 2012 
 

1. In de vergadering geeft mevrouw Weevers, beleidsmedewerker bij de gemeente 
Leiden, een toelichting op het inmiddels afgeronde initiatief ‘Eropaf!’ in Slaaghwijk. Dit 
initiatief maakte onderdeel uit van het landelijke project ‘Gezamenlijke Beoordeling’. 
Hoofdopgave van dit project was het verbeteren van dienstverlening aan cliënten met 
complexe problemen en de spiraal van armoede, onmacht en onwetendheid te 
doorbreken. Implementatie van dit initiatief is niet volgens plan verlopen. 

2. De Adviesraad stuurt een brief naar de gemeente Leiden waarin aanbevelingen staan 
ten aanzien van de aanvraagprocedure rondom een gehandicaptenparkeerkaart. Met 
name wordt aandacht gevraagd procedures bij de GGD ten aanzien van keuringen, 
het verstrekken van eenduidige informatie en respectvolle bejegening. Ook wordt in 
de brief gepleit voor opname van de gehandicapten parkeerkaart in de Wmo, zodat 
die onder de individuele compensatieplicht kan vallen en pleit de Adviesraad voor 
een tussenvorm van bezwaar, namelijk een vorm van bemiddeling. De gang naar de 
bezwaarschriftencommissie wordt namelijk vaak als een zwaar en belastend middel 
ervaren. 

3. De Adviesraad stuurt ook een reactie naar de gemeente Leiden op een brief van 10 
juli 2012 inzake keuzevrijheid van cliënten die via de Wmo een rolstoel toegekend 
hebben gekregen. In de brief is informatie onduidelijk ten aanzien van hoe en waar te 
bereiken van de leverancier bij bijvoorbeeld praktische zaken zoals een reparatie. Dit 
kan belemmerend werken bij het maken van een geschikte keuze uit de huidige drie 
leveranciers. 

4. Een interne werkgroep van de Adviesraad bereidt het advies over de Kadernota 
Sport voor. 

5. De Adviesraad zal op 28 augustus de informatieavond over de nota Wonen bijwonen. 
Tijdens deze bijeenkomst zal het aandachtspunt van de Adviesraad het wonen van 
dak- en thuislozen in regionaal verband zijn. Desgewenst wordt een advies over de 
nota opgesteld. 

6. In de vergadering wordt op verzoek van de landelijke koepel Wmo-raden, in verband 
met het kunnen schetsen van een toekomstperspectief van deze koepel,  gesproken 
over de mogelijkheden van de Adviesraad haar financieel te ondersteunen. Het 
besluit wordt genomen de koepel éénmalig voor 2013 met een bedrag à €300,- te 
ondersteunen. De Adviesraad gaat daarbij ervan uit dat de koepel invulling geeft aan 
de volgende inhoudelijke taken: 

• Pleitbezorger bij de overheid voor de gezamenlijke belangen van adviesraden 
waar het gaat om ondersteuning en positionering van de raden 

• Zorgen voor informatie over goede projecten en goed functionerende 
adviesraden 

• De koepel de huidige organisatie gaat omvormen naar een organisatie die draait 
op vrijwillige bestuursleden. 
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