Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 14 mei 2014

1. Er is een kennismaking met de heer Gerard Broekmans, aspirant Adviesraadslid op
voordracht van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers. De heer Broekmans volgt
per mei de heer Bunnik op als voorzitter van de LVvM en zal na diens aftreden in de
Adviesraad in het najaar, hem opvolgen.
2. Er is ook een kennismaking met mevrouw Caroline Angenent, aspirant Adviesraadslid
op voordracht van stichting ZON. Zij vult de vacature op voor de plek in de
Adviesraad op voordracht van een organisatie in de OGGZ. Mevrouw Angenent is
voorzitter van de cliëntenraad van Rivierduinen Duin- en Bollenstreek en Leiden en
heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Centrale Raad van Rivierduinen.
3. De dames Nadine van der Sluis, projectleider sociale wijkteams in Leiden en Ingrid
Mazurel, coördinator pilot-project sociale wijkteam Zuidwest, informeren de
Adviesraad over de huidige stand van zaken van de sociale wijkteams en de hiermee
samenhangende plannen van de gemeente Leiden. De Adviesraad heeft vragen ten
aanzien van o.a. de samenstelling van de sociale wijkteams, bevoegdheden van de
teams, beheren van de gegevens van cliënten, hoe wordt er met privacy omgegaan en
hoe de relatie is met bewonersorganisaties.
4. Het werkplan 2015 van de Adviesraad wordt besproken en vastgesteld.
5. Onderwerpen voor de eigen deskundigheidsbevordering van de Adviesraad voor
2014 worden besproken. De raad wenst deskundigheidsbevordering over de
volgende onderwerpen: Jeugd GGZ, scheiding van wonen en zorg, inhoudelijke
informatie over de zorgzwaartepakketten.
6. Teruggeblikt wordt op de achterbanbijeenkomst. De heer Holman was op het laatste
moment verhinderd. De tijd is gebruikt om met de achterban te spreken over de
wijkbijeenkomsten Samen naar Beter. De twee casussen die hiernaast besproken
werden, waren ingebracht door stichting ZON.
7. Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente over de uitbreiding van de Wmo,
zal de voorzitter een concept ongevraagd advies opstellen ten aanzien van
communicatie over de nieuwe Wmo per 2015 naar de burgers vanuit
cliëntenperspectief.
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