Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 11 maart 2015
1. De Adviesraad heeft antwoord van het college gehad op zijn ongevraagde adviezen
uit 2014 over vervoer dagbesteding, beleidsregels jeugd, uitbreiding parkeerregulering
en ondersteuning medezeggenschap jeugd.
• De reactie op de adviezen over vervoer dagbesteding en uitbreiding
parkeerregulering zijn nog onvoldoende duidelijk. Ten aanzien van het
vervoer zal nagevraagd worden hoe de cliëntenbetrokkenheid er precies uit
zal zien. Ten aanzien van de uitbreiding parkeerregulering is nog onvoldoende
duidelijk of met het voorgestelde beleid mensen met een beperking,
mantelzorgers en vrijwilligers geen belemmeringen ervaren bij
maatschappelijke participatie. Uitwerking van het beleid zal de Adviesraad dus
kritisch volgen.
• De meeste adviezen over de beleidsregels jeugd zijn overgenomen en
vragen/opmerkingen zijn voldoende duidelijk beantwoord.
• Ten aanzien van de ondersteuning medezeggenschap jeugdraden heeft het
college gezegd dat dit onderwerp expliciet in het inkoopproces en de
onderhandelingsgesprekken met aanbieders is meegenomen. Het jaar 2015 zal
gebruikt worden om vervolgafspraken hierover met aanbieders te maken. De
concrete implementatie van medezeggenschap door jongeren en hoe zij
hierbij ondersteund worden, zal dan ook verder uitgewerkt worden.
Monitoring door de Adviesraad is dus vereist ten aanzien van dit onderwerp.
De reacties kunt u opvragen via de website van de Adviesraad
www.adviesraadwmoleiden.nl
2. Recent heeft de Adviesraad een gevraagd advies uitgebracht over de concept
prestatieafspraken wonen 2015-2020 gemeente Leiden en woningbouwcorporaties.
We adviseren o.a. een relatie te leggen met het gemeentelijk sociale beleid, de nota
SMART te formuleren en samenwerking te zoeken met ouderenbonden,
welzijnsorganisaties en corporaties bij de uitvoering van de nieuw in te stellen functie
seniorenmakelaar. Ook dit advies kunt u opvragen via de website van de Adviesraad.
Om gezondheidsredenen treedt de adviseur jeugd van de Adviesraad, mevrouw S.
Lambermont per direct terug. De Adviesraad betreurt dit, maar heeft begrip voor
haar besluit. De Adviesraad is haar zeer erkentelijk voor haar inzet en betrokkenheid,
waardoor we in 2014 een aantal zeer goede adviezen hebben kunnen uitbrengen ten
aanzien van Jeugd.
3. In 2015 gaat de Adviesraad werkbezoeken afleggen bij o.a. jongereninformatiepunt
Exposeyour, Stichting Radius en Libertas Leiden. De eerste om te horen wat precies
de werkwijze van dit infopunt is en te horen met wat voor vragen en problemen
jongeren komen, de laatste twee o.a. in verband met het inventariseren van signalen
van zelfstandig wonende ouderen en de gevolgen van de veranderingen in het sociale
domein op hun welzijn en zorg. Hiernaast wil de Adviesraad gesprekken plannen met
cliëntenraden en jongerenraden om te horen welke impact de invoering van de
Jeugdwet op hen heeft.
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4. Medio 2015 zal het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
zeer waarschijnlijk geratificeerd worden. Gesproken is over wat dit verdrag behelst
en wat de Adviesraad zou kunnen doen om hier aandacht voor te vragen. Het
verdrag biedt onvoldoende handvatten om een toetsingskader te maken waarop een
ongevraagd advies gebaseerd zou kunnen worden. Besloten wordt om enerzijds in
werkoverleggen met de contactambtenaar van de gemeente steeds de stand van
zaken van dit onderwerp te vragen en anderzijds tegelijkertijd thematisch dit
onderwerp aan te pakken. Per uit te brengen advies zullen de relevante delen van het
VN- verdrag meegegeven worden Zoals bijv. bij het uit te brengen advies over de
Mobiliteitsnota.
5. Het overleg met de wethouder in april wordt voorbereid. Besloten wordt drie
centrale thema’s te kiezen: langer zelfstandig thuis wonen, de toekomst van de
Adviesraad, borging kwaliteit wildgroei burenhulpinitiatieven en onafhankelijke
klachtenpersoon. De punten monitoring Wmo, Jeugd, zorgcoöperatie worden als
rondvraagpunten meegenomen.
6. Het jaarverslag 2014 van de Adviesraad is vastgesteld. Het zal voor 1 mei a.s.
aangeboden worden aan het college en verspreid worden onder de achterban en
andere betrokken organisaties.
7. Onafhankelijke klachten-/vertrouwenspersoon. De voorzitter en enkele leden hebben
een brainstormsessie bijgewoond met gemeenteraadsleden van de commissie
Onderwijs en Samenleving en andere betrokken organisaties. Binnenkort heeft de
Adviesraad gezamenlijk een gesprek met beleidsambtenaren van de gemeente Leiden
en de voorzitter van de Adviesraad Werk en Inkomen hoe deze functie in te vullen.
In de vergadering van de Adviesraad is besproken waar vanuit cliëntperspectief
behoefte aan is en hoe dit zich verhoudt tot de al bestaande functies zoals genoemd
in de verordening en beleidsregels Wmo.
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