
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 15 januari 2013 
 
 

1. In de vergadering is ten aanzien van concretisering werkplan 2013 van de Adviesraad 
besproken hoe de onderwerpen jeugd en de veranderingen rondom de 
zorgzwaartepakketten (ZZP) aangepakt gaan worden. Namelijk vanaf 1 januari 2013 
komen nieuwe cliënten niet meer in aanmerking voor vergoeding van 
huisvestingskosten op grond van de AWBZ. Het gaat in eerste instantie om ZZP 1, 2 
en 3. Per 2016 wordt de aanspraak op het zorgzwaartepakket 4 geschrapt voor 
nieuwe en geherindiceerde cliënten. ZZP 1 is beschut wonen met enige begeleiding, 
ZZP 2 is beschut wonen met begeleiding en verzorging, ZZP 3 is beschut wonen met 
begeleiding en intensieve verzorging, ZZP 4 is beschut wonen met intensieve 
begeleiding en uitgebreide verzorging. 
Met betrekking tot het onderwerp jeugd zal een vaste delegatie van de Adviesraad 
bestaande uit Pien Lambermont, Hilde Jansen en Wim Bleijie met ondersteuning van 
de beleidsmedewerker, contact onderhouden met de klankbordgroep van Cardea 
Jeugdzorg, bestaande uit een afvaardiging van de Cliëntenraad en de Jongerenraad 
inclusief ondersteuner. Verder zal de Adviesraad een gesprek hebben met het jeugd –
en jongerenwerk Holland Rijnland en wordt informatie uitgezocht over de 
indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg en over Stichting Jeugd en Samenleving (JES) 
Rijnland.  
Met betrekking tot het onderwerp ZZP’s 1 t/m 4 wil de Adviesraad door middel van 
het afleggen van werkbezoeken bij 4 organisaties die verzorgingshuizen in de 
gemeente Leiden hebben in kaart gaan brengen wat de gevolgen zijn van de 
veranderingen in de zorgzwaartepakketten voor ouderen. Om een goed beeld te 
kunnen krijgen van de problematiek wordt in de februarivergadering van de 
Adviesraad vragen voorbereid die aan de instellingen gesteld worden bij de 
werkbezoeken. Na het afleggen van de werkbezoeken wordt bekeken welke info de 
Adviesraad verder nodig heeft met name met betrekking tot verstandelijk 
gehandicapten, psychiatrische cliënten en mantelzorgers. 
 

2. In de vergadering is teruggeblikt op het werkbezoek aan het islamitisch centrum en 
Marokkaanse moskee ‘Imam Malik’ aan de Nieuwe Marnixstraat. De Adviesraad is 
meer te weten gekomen over de doelstellingen die beoogd worden en ook wat de 
rol en functie van dit centrum is. 
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