Terugkoppeling vergadering Adviesraad WMO Leiden van 9 december 2015
1. In de vergadering wordt het bijgestelde concept van het ongevraagd advies Langer
Zelfstandig Wonen besproken. Het stuk gaat met name in op de situatie van
ouderen. In het advies wordt opgenomen dat de Adviesraad in 2016 van plan is een
advies voor te bereiden over een andere doelgroep waarop dit thema ook van
toepassing is zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met een
psychische aandoening of zintuiglijk beperkten.
2. De planning van activiteiten voor 2016 van de interne werkgroep Jeugd van de
Adviesraad wordt besproken. Zo wil de werkgroep in 2016 aandacht besteden aan
het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig Thuis’,
(passend) onderwijs, de groep jongeren 16-27 jaar, de positie van minderjarige
asielzoekers en vluchtelingen/meereizende kinderen van asielzoekers en vluchtelingen
en de transitie en transformatie van de Jeugdzorg.
3. Op initiatief van de Adviesraad is er 14 december een overleg gepland met de
gemeenteraadsleden van de commissie Onderwijs en Samenleving. De Adviesraad wil
de onderwerpen evaluatie Wmo en Jeugdwet 2015, integraliteit van beleid en
regionale afstemming bespreken.
4. De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg wordt besproken. Deze wet die ingaat
op 1 januari 2016, vereenvoudigt en saneert een aantal wetten op het terrein van
kwaliteitszorg en klachtenrecht in de zorg. Voor de Adviesraad is deze wet van
belang in verband met de samenhang met de Jeugdwet en de Wmo. Opmerkelijk is
dat deze wet niet langer instellingen verplicht een klachtencommissie te hebben, maar
dat deze instellingen wel geacht worden binnen een wettelijke termijn op klachten te
reageren en met cliënten tot een bevredigende oplossing te komen. In de nieuwe wet
wordt ook het onderdeel claimbehandeling opgenomen. De Adviesraad zal de
ontwikkelingen rond deze wet volgen.
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