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Uitnodiging (digitaa l) woordvoerdersoverleg Maatschappelijke
Zorg/Wmo Leidse Regio

Beste raadsleden,

Op 24 november 2020 hadden de projectgroepen Maatschappelijke zorg en
Heroriëntatie Wmo van de Leidse regio u willen informeren over de stand van zaken
op het gebied van de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio en de
lnkoop wmo maatwerkvoorzieningen Leidse Regio. omdat toen bleek dat het
verdeelmodel Beschermd Wonen later dan verwacht beschikbaar kwam en de
decentralisatie per 1 januari 2022 niet meer haalbaar was, is het
woordvoerdersoverleg uitgesteld. lnmiddels is een nieuwe datum bekend waarop
wij u graag bijpraten.

Wij nodigen u van harte uit voor het woordvoerdersoverleg op woensdag 31 maart
van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het gaat om een gezamenlijke b'rjeenkomst voor de
woordvoerders vanuit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten
en Zoeterwoude.

De gemeenten in de Leidse regio werken samen aan de opgave om de
maatschappelijke zorg toekomstbestendig en efficiënt in te richten. Verder wordt er
al veel samengewerkt op het gebied van de wmo. De decentralisatie van de
maatschappelijke zorg is aangegrepen voor een heroriëntatie op de inkoop van
Wmo-voorzieningen. ln een informatieve en interactieve digitale bijeenkomst willen
wij u informeren over de resultaten die ten aanzien van maatschappelijke zorg in
2020 gerealiseerd zijn. Daarnaast nemen wij u graag mee in de vraagstukken en
dilemma's die op het gebied van maatschappelijke zotg en inkoop Wmo-
voorzieningen spelen.

Voorafgaand aan het woordvoerdersoverleg ontvangen jullie uitgebreidere
informatie over het programma. U kunt zich aanmelden bij Nicolette Warmond via:
N.Warmond@leiden.nl waarna u een digitale link voor de bijeenkomst ontvangt.
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