
 

 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 18 juli 2013 
 

1. In de vergadering wordt kennisgemaakt met mevrouw Gigi van Rhee. Zij zal de heer 
Alex van Loon gaan opvolgen als lid van de Adviesraad op voordracht van Kansplus. 
 

2. Veranderingen in de Zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Delegaties van de Adviesraad 
hebben in het tweede kwartaal van 2013 werkbezoeken afgelegd aan intramurale 
zorginstellingen voor ouderen te weten ’t Huis op de Waard, Stichting Libertas 
Leiden, Topaz en Roomburgh. Door de werkbezoeken heeft de Raad informatie en 
inzicht gekregen in de huidige situatie. Alvorens te besluiten tot een vervolgactie, 
wordt een ambtenaar van de gemeente Leiden uitgenodigd om over de gemeentelijke 
plannen inzake de ZZP’s te komen vertellen. 
 

3. Notitie Holland Rijnland met betrekking tot het persoonsgebonden budget (pgb). De 
Adviesraad bespreekt deze notitie in zijn vergadering. De raad brengt een gevraagd 
advies hierover uit. In dit advies komen de volgende punten aan de orde: 

• De gemeente wordt geadviseerd een combinatie van pgb en zorg in natura te 
hanteren, zodat de cliënt keuzevrijheid heeft. 

• Cliënten goed te informeren over de vormen van verstrekking van een pgb en 
de hierbij horende risico’s. 

• Tijdens het (keukentafel) gesprek nadrukkelijk aandacht voor beheer en 
besteding van het pgb. Deze onderwerpen dienen onderdeel te zijn van het 
arrangement. 

Te zijner tijd zal het advies opgevraagd kunnen worden via de website van de 
Adviesraad www.adviesraadwmoleiden.nl 
 

4. Stand van zaken invoering de Kanteling. Op de vergadering geeft mevrouw Myrthe 
Kamphuis, beleidsmedewerker bij de gemeente Leiden een toelichting op de 
voortgang van de Kanteling bij de gemeente Leiden aan de hand van een ter plekke 
uitgereikte notitie. Waar is de gemeente Leiden momenteel onder andere mee bezig? 

• Sinds 1 januari 2013 werkt de hele unit Wmo van de gemeente gekanteld en 
is ook de unit Wmo gestart met wijkgericht werken. 

• De gemeente gaat spoedig werken met een nieuw computersysteem. 

• Het Wmo-aanvraagformulier wordt een zogenaamd ‘startformulier’.  

• Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met Stichting Radius en MEE.  

• De Hogeschool Leiden onderzoek in opdracht van de gemeente hoe eigen 
kracht in het keukentafelgesprek benoemd kan worden. 

• Consulenten van de afdeling Wmo nemen één maal per maand deel aan 
intervisiegroepen om bevindingen en dilemma’s te bespreken 

• Naar voorbeeld van de gemeente Almere, heeft de gemeente Leiden een pilot 
inzake een scootmobielpool in ontwikkeling. 
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