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De Wmo-adviesraad (hierna de Raad genoemd) heeft met belangstelling kennis genomen
van bovengenoemde notitie. Hij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop in korte tijd
dit document tot stand is gebracht, na intensief overleg met vele betrokken organisaties en
ondanks alle onzekerheden die voor de uitvoering nog te wachten staan. Dit niet in de laatste
plaats voor de burgers die nu al een beroep doen of gaan doen op enige vorm van hulp.

Gezien de korte termijn waarop het advies van de Raad is gevraagd gaat hij alleen in op de
hoofdpunten waarover het College van de gemeenteraad een besluit vraagt. Dat betreft de
aanpassing van de be|eidsprogramma's.

Programma 2. Een veilige en geborgen jeugd

De Raad is het niet eens met het voorstel dit programma in de Wmo-beleidsnota te laten
vervallen. De Raad acht de samenhang met het sociale domein van groot belang. Het Jeugd
en Gezinsteam en het Sociaal Gebiedsgebonden Team zullen nauw moeten samenwerken
bij de uitvoering van de methodiek “Eén gezin één plan". Daarbij staat de Raad op het
standpunt dat hij het College ook over dit thema van advies wil dienen, zoals dat tot nu toe
ook heeft plaats gevonden. Hij stelt dan ook voor om de Regeling Wmo-adviesraad daarop
aan te passen. De Raad zal vervolgens de daartoe benodigde extra expertise realiseren.

Programma 3. Steun aan mantelzorgers en vrijwilligers

De Raad is het eens met het voorstel het budget voor het mantelzorgcompliment samen met
lokale ondersteuningsorganisaties vorm te geven.

Programma 4. Het meedoen makkelijker maken

Ad 4.2.a.: De Raad gaat akkoord met het voorstel de hulp bij het huishouden aan te bieden
als een algemene voorziening, mits de cliënten daarover goed worden geïnformeerd. Wel
vraagt de Raad zich af op welke manier onderdelen van de HbhH kunnen worden gekoppeld
aan “andere diensten". Dit is nogal vaag geformuleerd. Er wordt daarnaast veel verwacht van
de inzet van het sociale netwerk van de cliënten. De Raad maakt zich ernstig zorgen over de
ven/vachtingen die daarover worden gewekt. Zorgvuldigheid is hierbij van groot belang.

Ad 4.2.b.: De Raad vindt het overleg met aanbieders van begeleiding over de hervorming
een geslaagde manier om tot resultaat te komen. Wel stelt de Raad voor om na een jaar een
evaluatie te houden over de vraag of alle mooie voornemens concreet konden worden
uitgevoerd.
De Raad heeft wel reserves ten aanzien van het voorstel om onderdelen (punt c) te koppelen
aan andere diensten. Hierbij spelen aspecten van privacy een rol, zeker als het gaat om
begeleiding met de financiële administratie van de cliënt.
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Ad 4 2 d' De Raad kan zich vinden in het voorstel een eigen bijdrage te vragen voor de
voorgestelde voorzieningen. Het probleem dat zich daarbij kan voordoen is de stapeling
daarvan. Het CAK zal er goed op moeten toezien dat daarbij een plafond niet wordt
overschreden, zeker als een cliënt ook eigen bijdragen krijgt opgelegd vanuit de AWBZ.
Dit omdat de gemeente daar geen inzicht in heeft.

Ad 4.2.f.:De Raad kan zich vinden in het voorstel dat met ingang van 1 januari 2015
rolstoelen voor kortdurend gebruik als algemeen gebruikelijk aan te merken. ln de op te
stellen Verordening zal moeten worden aangegeven wat onder kortdurend gebruik wordt
verstaan.

Ad 4.2.g.: Het beleid gaat ervan uit dat mensen langer thuis zullen moeten wonen. Dat houdt
in dat in bepaalde gevallen aanpassingen van de woning noodzakelijk zijn. Voor kleine
aanpassingen in de eigen woning is het logisch dat dit door de bewoner zelf wordt geregeld.
Volgens de Raad is dit bij een huurwoning niet vanzelfsprekend. De verhuurder zal daan/oor
in het geval van een iets grotere aanpassing toestemming moeten verlenen en eisen dat bij
het verlaten van de woning de aanpassing ongedaan wordt gemaakt.

Ad 4.2.i.: De Raad waardeert het dat het Pgb wordt vormgegeven zoals voorgesteld.

Programma 4.4 Financiële maatwerkvoorziening chronisch zieken

De Raad heeft kennis genomen van het voornemen om in het kader van Holland Rijnland
een financiële maatwerkvoorziening uit te werken voor mensen met een langdurige hoge
zorgvraag voor de groep met het laagste inkomen. Hij ondersteunt dit.

Programma 4.5 Sociaal Gebiedsgebonden Team (SGT)

De Raad is akkoord met de vorming van het Sociaal gebiedsgebonden Team als toegang op
het terrein van ondersteuning en welzijn.
Hij heeft wel vragen bij één aspect daarbij, namelijk het gestelde bij punt 5: het versterken
van de buurtkracht, wat door een aan te stellen sociale innovator moet worden
vormgegeven. Deze zal onder meer "passieve" burgers actief moeten maken, wat dit ook
moge betekenen.
De Raad heeft sterke twijfels of de taak van deze functionaris wel oplevert wat enian wordt
venrvacht. Hij stelt daarom voor om het eerste jaar een jaarplan op te stellen en te bezien wat
het concrete resultaat van de inspanning is. Daarbij staat de Raad op het standpunt dat het
budget daarvoor beter ingezet zou kunnen worden om bestaande Leiderdorpse
(vrijwi|ligers)organisaties en kerkgenootschappen te faciliteren om activiteiten te organiseren
die preventief werken teneinde te voorkomen dat burgers van dure voorzieningen gebruik
moeten maken. Deze organisaties beschikken over een uitgebreid sociaal netwerk om
“passieve” burgers te (laten) benaderen. Zij hebben op de Werkconferentie die daarover
door de Raad onlangs is georganiseerd aangegeven daartoe te willen gaan samenwerken.

De Raad wacht de uitwerking van de overige voornemens ter advisering af.
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