
 

 
 
 
 
Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 15 oktober 2014 
 

 
1. Voor de behandeling van de conceptverordening Jeugdhulp in de commissie 

Onderwijs en Samenleving van de gemeenteraad heeft de werkgroep jeugd een 
schriftelijke inspraak gestuurd naar de commissieleden. In deze brief staan twee 
punten uit het eerder uitgebrachte advies. Deze punten hebben betrekking op het 
persoonsgebonden budget (pgb) die niet zijn overgenomen door het college. Het 
eerste punt gaat over het gedeelte in artikel 13 van de verordening dat indien een 
pgb wordt versterkt aangegeven moet worden waarvoor het ‘kan’ worden 
aangewend. De Raad heeft geadviseerd het woord ‘kan’ te schrappen omdat dit 
onduidelijkheid schept. Het tweede punt betreft het advies vast te houden aan een 
termijn van zes maanden in plaats van één jaar m.b.t. het intrekken van een pgb na 
uitbetaling, vanwege zorginhoudelijke gronden.  
 

2. Naar aanleiding van het voornemen van het college het betaald parkeren in Leiden uit 
te breiden naar de schilwijken en het ontvangen signaal hierover waarin verwachte 
problemen worden geschetst voor zorgafhankelijke bewoners uit een wijk, zal de 
Adviesraad een brief sturen naar het college waarin verzocht wordt bij de uitwerking 
van dit beleid rekening te houden met mantelzorgers, zorgverleners, vrijwilligers e.d. 
 

3. De werkgroep jeugd van de Adviesraad wil een deskundigheidsbevordering 
organiseren. Hiervoor wil de werkgroep zowel professionals als ervaringsdeskundige 
jongeren uitnodigen. 
 

4. Naar aanleiding van het gesprek dat de werkgroep huiselijk geweld van de Adviesraad 
gehad heeft met de GGD over de inrichting van het Advies- en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling ‘Veilig Thuis’ per 1 januari 2015, wordt besloten om 
nu geen aanvullend advies te schrijven bij het ongevraagde advies uit 2013, maar de 
ontwikkelingen te bewaken.  
 

5. Naar aanleiding van het gesprek met de wethouder op 6 oktober jl. is duidelijk 
geworden dat de Adviesraad behoefte heeft aan een update over de praktische 
voortgang van de sociale wijkteams. Op niet al te lange termijn zal de Adviesraad de 
projectleider en een teamleider van de wijkteams uitnodigen voor een vergadering 
van de Raad. 
 

6. De huidige opvangproblematiek met betrekking tot ongedocumenteerden (hieronder 
vallen o.a. uitgeprocedeerde vluchtelingen en asielzoekers) en het hebben van een 
zorgplicht van de gemeente jegens deze groep is besproken. Momenteel wordt door 
een aantal organisaties onderzocht om hoeveel mensen het gaat voor Leiden en 
directe omgeving. 
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