
 
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 18 september 2012 
 

1. De nieuwe leden voor de Adviesraad worden welkom geheten. Dit zijn de heer D.P. 
(Dick) Engberts, op voordracht van Gehandicapten Sport Vereniging ‘De Sleutels’, 
met als aandachtsgebied lichamelijk gehandicapten en de heer W. (Wim) Bleijie, op 
voordracht van de Protestants Christelijke Ouderenbond afdeling Leiden. 

2. Mevrouw van Leeuwen, beleidsmedewerker bij de gemeente Leiden, geeft een 
toelichting op de conceptversie van de nota maatschappelijke ontwikkeling ‘Iedereen 
telt mee’. Dit is het 4-jaarlijkse verplichte beleidsplan Wmo van de gemeente Leiden. 
De Adviesraad krijgt de ruimte om opmerkingen en suggesties op de voorgelegde 
vragen met betrekking tot de conceptnota te geven. Enkele suggesties: voorlichting 
en preventie (aan ouderen) moet tot de basisdoelen van de gemeente behoren, in de 
nota het centraal stellen van de cliënt als uitgangspunt nemen en de suggestie om in 
de nota te formuleren hoe de gemeente de groep kwetsbare mantelzorgers wil gaan 
bereiken. Een interne werkgroep van de Adviesraad zal het advies over deze nota 
gaan voorbereiden. 

3. De eerstvolgende bijeenkomst  van de Adviesraad met de achterban wordt 
vastgesteld op vrijdag 9 november om 10.00 uur. Op deze bijeenkomst zal mevrouw 
Marlies Kamp van het Transitiebureau een stand van zaken geven over de transitie 
AWBZ begeleiding naar de Wmo. 

4. Naar aanleiding van het werkbezoek van de Adviesraad aan Cardea, organisatie voor 
Jeugdzorg in de regio, zal de raad een aantal vervolgacties ondernemen om zich 
verder voor te bereiden op de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente. Dit zijn 
o.a. hoe verloopt de indicatiestelling, wat willen de ouders behouden bij overgang 
naar de gemeente en vragen om een afvaardiging in de Adviesraad. 

5. Op 25 oktober heeft de Adviesraad bij de gemeente Leiden een gesprek met SGBO, 
onderzoeksbureau dat voor de gemeente de jaarlijkse benchmark Wmo en het 
klanttevredenheidonderzoek uitvoert. Besproken worden de resultaten van de 
benchmark over 2011 en het tevredenheidsonderzoek gehouden onder 
mantelzorgers over 2011. 

6. Besloten wordt om tijdens het gesprek met de wethouder op 31 oktober a.s. te 
spreken over wijkgericht werken/welzijn naar aanleiding van de ervaringen met pilot 
‘Eropaf!’ in de Slaaghwijk. Tijdens het geplande werkbezoeken met het 
buurtopbouwwerk in Leiden Noord op 24 september wordt ook het onderwerp 
wijkgericht werken/welzijn aan de orde gesteld. 
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