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                          REGIONALE  ADVIESRAAD  

                     WMO 
 
 

Datum:  5 januari 2015 

 

Aanwezig:  

Dhr. P. Struijs  Voorzitter 

Dhr. J. Boersma  Beleidsmedewerker SDD 

Dhr. W. van Krimpen Alblasserdam 

Dhr. S. Wiersma  Gehandicapten (?)  

Dhr. J. van Baren  Zwijndrecht 

Dhr. A. Adriaanse  Beleidsmedewerker SDD 

Mw. P. Cremers  Dordrecht 

Dhr. J. Oudenaarden  Thuiszorg 

Dhr. H. Visser   Sliedrecht 

Mw. C.M. Veldhuisen  Hendrik-Ido-Ambacht 

Mw. N. van der Vos  Zorgbelang Zuid-Holland (ondersteuning) 

Mw. N. Schelfhout  Zorgbelang Zuid-Holland (verslag) 

 

 

Afwezig: 

Dhr. A. Raaijmakers  Papendrecht 

Dhr. L. van den Dool  (vervangt de heer Raaijmakers) 

 

 

PUNT ONDERWERP OPMERKINGEN/BESLUIT/VERVOLG 

1. OPENING EN 

VOORSTELRONDE 

 

 

 

 

Actie Nelleke Van 

der Vos 

De voorzitter heet iedereen welkom. Omdat er wederom een 

aantal nieuwe gezichten is volgt een korte voorstelronde.  

Van de Wmo-raad Alblasserdam is binnenkort een voorstel 

te verwachten waarin heer Van Krimpen voor een periode 

van 2 jaar wordt voorgedragen in de Regionale Adviesraad. 

Zodra dit verzoek binnen is zal de voordracht voor 

benoeming door het Drechtstedenbestuur worden verstuurd. 

In dezelfde brief zal de benoeming van de heer Van Baren 

worden voorgesteld, zodat het woordje ‘tijdelijk’ kan 

vervallen.   

Vandaag zijn de heren Boersma en Adriaanse van de SSD 

aanwezig; hun deelname aan de Adviesraad  regelen zij 

onderling. De afspraak is gemaakt dat er altijd iemand van 

de SSD aanwezig zal zijn.  

 

2.  Korte introductie 

SWA over het werk 

wat zij doen binnen 

Alblasserdam 

Wim van Krimpen vertelt over het werk van de Stichting 

Welzijn Alblasserdam waar we vandaag te gast zijn; SWA 

speelt een animerende en coördinerende rol in de gemeente 

en werkt hierin samen met MEE. Veel taken zoals 

keukentafelgesprekken, ondersteuning mantelzorgers vinden 

hier plaats met behulp van veel vrijwilligers. SWA wordt 

gezien als het cement tussen bouwstenen. 

Er is een tijdelijke directeur voor SWA aangesteld sinds 1 juli 

2014; dit is mw. Tonia Ruybroek. Zij arriveert later op de 
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avond en geeft op enthousiaste wijze een inkijkje in haar 

werk. De stichting staat de komende jaren voor belangrijke 

en uitdagende veranderingen, zoals het monitoren van de 

decentralisaties, het terugleggen en anticiperen bij 

gemeente en sociale dienst. Aandachtsgebieden van SWA 

zijn mantelzorgers en vrijwilligers, daarbij zijn sociale 

raadslieden en opbouwwerk eveneens belangrijke elementen 

voor het bestaansrecht van SWA. Een belangrijk speerpunt 

is het samen creëren van een netwerk rond de zorgvrager. 

SWA gaat ook inzetten op deskundigheidsbevordering bij 

vrijwilligers.   

Om de Welzijnsstichting op een professioneler plan te tillen 

wordt een bedrijfsplan ontwikkeld, een dynamisch 

document, op veranderingen inspelend.   

Het klopt dat er in andere gemeenten ook dergelijke 

stichtingen zijn, toch blijkt SWA in verhouding meer met 

vrijwilligers te werken dan in overige Drechtsteden; daar is 

meer uitbesteed aan Stichting MEE, specifiek de individuele 

cliëntondersteuning Wmo. 

 

3. VASTSTELLEN 

AGENDA 

 

Actie Nelleke van 

der Vos/Jelle 

Boersma 

Op verzoek van Wim van Krimpen wordt de publieksversie 

Wmo-Beleidsplan toegevoegd aan de agenda, onder punt 4 

Mededelingen van de SDD. Alle leden moeten de beschikking 

hebben over de uitgebrachte adviezen en de verwerking 

daarvan. 

Afgesproken wordt dat het stuk naar iedereen wordt 

gestuurd. 

 

 

4.  Mededelingen van 

de SDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelle Boersma: implementatie Wmo 2015 De voortgang 

verloopt goed. De samenwerking met de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) verloopt echter stroef. Zo blijkt het 

Trekkingsrecht nog niet uitvoerbaar te zijn; de overdracht 

en koppeling van bestanden verloopt nl. niet soepel 

waardoor er mensen zijn die niet in het systeem zitten. De  

gemeente zegt wel alle mensen in beeld te hebben, dit is 

ook doorgegeven aan de SVB. Inmiddels is er een 

noodscenario van kracht: mensen krijgen uitbetaald conform 

waar men uit het verleden recht op had. VNG en SVB 

werken eraan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.  

 

Vraag voorzitter aan SSD: over folder SDD met aanbod 

verschillende zorgverzekeringsvormen voor mensen 

met beperkt inkomen. Waarom moet het zo ingewikkeld 

zijn?  

Jelle Boersma legt uit dat de SDD met een aantal 

verzekeraars een bewuste keuze heeft gemaakt voor het 

aanbod van de 5 pakketten, met maximale keuzevrijheid, 

conform de voorwaarden van de SDD. Maatwerk blijft lastig. 

Er was een informatiepunt ingericht om vragen te 

beantwoorden en mensen te begeleiden in hun keuze, hier is 

heel veel gebruik van gemaakt. 
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Actie SDD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Nelleke van 

der Vos 

 

 

Vanuit de Adviesraad klinken kritische noten v.w.b. de keuze 

van de 2 verzekeraars, het taalgebruik in de folder en de 

ingewikkeldheid van de 5 pakketten. Vanuit de client 

bekeken was het moeilijk hoe hiermee om te gaan. Het is 

wel een heel goed initiatief. De kanttekeningen worden 

meegenomen als leerpunt voor volgend jaar. Zodra bekend 

is hoeveel mensen daadwerkelijk een polis hebben 

afgesloten zal de heer Boersma ons informeren.  

Als eindconclusie geven we mee of de SDD volgend jaar zelf 

zo’n folder met duidelijke stellingname en duidelijke doelen 

moet creëren.  De heer Boersma zegt toe dit voor volgend 

jaar duidelijker te  gaan inrichten en te communiceren, met 

de behandelend ambtenaar erbij! Hij koppelt het terug 

binnen de SDD.   

 

Voorstel van de Drechtraad/Drechtstedenbestuur; 

instemming met het aanpassen van het contract 

huishoudelijke ondersteuning aan nieuwe 

woonvormen.  De voorzitter geeft het voorstel in discussie. 

Voorafgaand aan de discussie geeft Jelle Boersma een 

toelichting op het stuk. Aanleiding is de verandering in de 

woningmarkt nu veel partijen bezig zijn met 

extramuralisering. Deze verandering is duidelijk anders dan 

in 2012 toen het contract met de zorgaanbieders is 

opgesteld.  Het voorstel is voor de Drechtraad om de 

onderhandelingen met de zorgaanbieders te kunnen starten 

om tot een voordeliger prijs te komen.  

In de discussie die volgt wordt van gedachten gewisseld 

over het aantal uren huishoudelijke ondersteuning dat nodig 

is om aan de prestatie schoon huis te voldoen. Door de  

extramuralisering zou het aantal uren naar beneden kunnen. 

De adviesraad stelt zich kritisch op waar het gaat om de 

uitkomst van 1 uur h.h. hulp in een omgekatte kamer. Dit 

ene uur is geboren omdat deze wooneenheden kleiner zijn 

dan de gemiddelde grootte waar men oorspronkelijk van 

uitging. Met het voorstel wil men beogen om d.m.v. 

marktwerking tot kostenbesparing te komen. 

De adviesraad vraagt hoe het zit met juridische 

consequenties.  De beleidsmedewerkers leggen uit dat onder 

het relationele contract een inhoudelijke overeenkomst over 

het productaanbod zit.  In de relationele overeenkomst is 

een term opgenomen dat veranderingen met wederzijds 

goedvinden mogen worden aangegaan. 

De discussie beëindigend stemt de Adviesraad in met het 

voorstel, weliswaar met aandacht voor de volgende 

voorwaarden: 

- Aandacht voor de individuele situatie, die bepalend dient 

te zijn voor de hoeveelheid Huishoudelijke 

Ondersteuning 

- De eigen bijdrage verlagen als er minder uren gebruik 

wordt gemaakt van Huishoudelijke ondersteuning 

- Een schoon huis blijft het doel van deze 

maatwerkvoorziening.  
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Actie: Jelle 

Boersma/Nelleke 

van der Vos 

 

Nelleke van der Vos zal een opzet maken voor het advies 

aan de Drechtsteden. 

 

Publieksversie Wmo-Beleidsplan: Alleen Wim van 

Krimpen heeft de folder gelezen. Hij verneemt graag onze 

mening. Afgesproken wordt dat het stuk naar de leden 

wordt gestuurd. Komt volgende keer op de agenda. 

 

5.  Benoemings-

procedure leden 

 

Actie Nelleke van 

der Vos 

 

Er is een reactie gekomen op de oproep voor deelname aan 

de Regionale Adviesraad. Nelleke van de Vos zal aan Joyce 

Punt vragen een gesprek te arrangeren. Naast de voorzitter 

neemt mw. Veldhuisen of mw. Cremers deel aan het 

gesprek. 

 

6.  Ingekomen post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Jelle Boersma 

Reactie van het Drechtstedenbestuur op advies 

Besluit en de Beleidsregels maatwerkvoorzieningen 

Wmo 2015 

De Voorzitter geeft het stuk in behandeling, reacties per 

blz.:  

Blz. 3 art. 2.6 het begrip H136 is onduidelijk. Jelle Boersma 

zal een verduidelijking toevoegen.  

Blz. 5, art. 3.1.2 Naar aanleiding van dit artikel is de vraag 

of een verschil in kostprijs ook omgezet wordt in de eigen-

bijdrage prijs? Antwoord: de kostprijs die SDD betaalt wordt 

doorgegeven aan het CAK. Het inkomen bepaalt de hoogte 

van de eigen bijdrage. De casus die in het voorbeeld wordt 

genoemd laat Jelle Boersma uitzoeken, men komt hierop 

terug.  

Om de principiële discussie van de maatwerkvoorzieningen 

op gang te brengen zou de Regionale Adviesraad een 

ongevraagd advies kunnen schrijven met het voorbeeld van 

de scootmobiel als uitgangspunt. 

Blz. 8, art. 4.8.3.3  Tevens vindt na toekenning een 

periodieke heroverweging plaats…”.   Tineke vraagt hoe een 

heroverweging in zijn werk gaat!  Antwoord, door een 

gesprek te voeren met de betreffende persoon. Er wordt 

geen kilometerteller geïnstalleerd.  

 

7. Verslag vergadering 

24 november 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acties Nelleke van 

der Vos 

Naar aanleiding van: 

Blz. 1 Rooster van aftreden; in het voorzittersoverleg is 

toegezegd rekening te zullen houden met een evt. 

verlenging van de zittingstermijn in de Regionale Adviesraad 

ter voorkoming van aftreden van alle leden tegelijk.  

Blz. 2 Communicatie: Zorgbelang ZH zal met een voorstel 

komen voor het emailadres, waarbij de samenhang tussen 

de zes lokale adviesraden en de regionale adviesraad helder 

is. We wachten dit voorstel af. 

Blz. 2, punt 5. Klantenpanel Hoppers; de zin Mevrouw 

Veldhuisen …. etc.  wordt geschrapt.  

Blz. 3, punt 8 het in het verslag genoemde emailadres is 

niet juist. Er komt een nieuw voorstel! 

Het verslag wordt vastgesteld.  
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8. Regionale 

Klankbordgroep/ 

contacten met 

achterban 

- Rol en positionering van de Klankbordgroep 

- Bijeenkomst aan de hand van een thema? 

- Uitbreiden Klankbordgroep? Niet alle cliëntenraden 

zijn betrokken 

We besluiten hierover in een volgende vergadering van 

gedachten te wisselen. 

 

9.  Klantenpanel 

Hoppers 

 

 

 

 

Actie Nelleke van 

der Vos 

Klantenpanel Hoppers: al eerder is geconcludeerd dat de 

groep in toenemende mate verkleind. Er is behoefte aan 

discussie > volgende keer. 

Op 2 maart ’s middags is de volgende vergadering van het 

Klantenpanel (ook datum van onze vergadering). Sytze 

Wiersma zal samen met de voorzitter de Hopper-

vergadering bijwonen.  Nelleke v.d. Vos zal zorgen dat de 

uitnodiging aan alle belanghebbenden wordt verstuurd. 

 

Tineke Veldhuisen laat weten het vreemd te vinden dat niet 

is gecommuniceerd over de wisseling van personen (vertrek 

Margré Romein) die de Regionale Adviesraad (incl. 

werkgroepen) ondersteunen.  

 

10. Rondje lokale raden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Pieter Struijs 

- Jan van Buren noemt als punt van zorg de continuïteit 

van de lokale advies raad Zwijndrecht 

- Ankie Cremers meldt dat de bonnenboekjes voor de 

Hoppers niet meer bestaan. Het geld van de 

overgebleven boekjes is teruggegaan naar de 

gemeentes.   

- Henk Visser, in Sliedrecht is er een discussie over Wmo-

raad nieuwe stijl 

- Tineke Veldhuisen: ook in Hendrik-Ido-Ambacht is een 

nieuwe stijl Wmo-raad opgezet, met 3 werkgroepen 

 

Vraag voorzitter: alle Wmo-raden hebben aan wethouders  

VZ. alle wmo-raden hebben aan wethouders een brief 

gestuurd over de integratie van de ‘jeugd’ in de Wmo-

adviesraden. 

 

Op 13 januari a.s. maakt de voorzitter kennis met de 

wethouders in het portefeuillehouders overleg  en zal 

aandacht vragen voor dit onderwerp.    

 

 

11.  Vergaderdata 2015 

 

Actie jan 

Oudenaarden 

De datum van 4 mei wordt gewijzigd in 11 mei.  Met deze 

wijziging wordt het vergaderschema vastgesteld. De 

volgende vergadering vindt plaats op 2 maart in 

Papendrecht. Jan Oudenaarden zorgt voor een locatie.  

 

12. Rondvraag en wvttk 

 

 

 

Acties: Nelleke van 

der Vos en Jelle 

Boersma 

 

 

 

- De Participatiekaart zal naar alle nieuwkomers worden 

gestuurd. Nelleke van der Vos zorgt hiervoor.   

Desgevraagd zorgt Jelle Boersma ervoor dat een 

overzicht van alle beleids- en uitvoeringplannen waarop 

door ons adviezen zijn gegeven naar iedereen wordt 

gemaild. Dit overzicht zal ook op de gemeente-website 

worden geplaatst.  

- De overzichten WVG voorzieningen zijn uitsluitend ter 

kennisname als bijlagen meegestuurd. Opmerking: de 

verhoudingen naar het aantal inwoners worden gemist.   
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Actie Nelleke van 

der Vos 

- Het overzicht van alle aanbieders zal eind deze week 

klaar zijn. Het wordt dan naar iedereen gestuurd.   

Hierbij geeft Jelle Boersma aan dat iedereen bij de 

zorgaanbieders welkom is, zowel om te vergaderen als 

om in de organisatie mee te kijken. Syndion heeft ook 

meeloopstages, verschillende leden van Wmo-raden 

hebben daaraan deelgenomen. 

 

- Namens dit gezelschap zal een kaartje en/of bloemetje 

worden gestuurd aan dhr. Raaijmakers 

 

13. Sluiting De voorzitter bedankt voor ieders inbreng en sluit de 

vergadering om 21.45 uur.  

 

 

Nummer Actie Actiehouder 

050115-1 Voordracht leden Van Krimpen en Van Baren, zodra zij 

zijn voorgedragen vanuit hun lokale raad 

Mw. Van der Vos 

050115-2 Plannen gesprek met kandidaat voor de Regionale 

Adviesraad Wmo  

Mw. Van der 

Vos/mevr. Punt 

050115-3 Publieksversie Wmo-Beleidsplan naar de leden van de 

Reg. Adviesraad sturen 

Mw. Van der Vos 

/dhr. Boersma 

050115-4 Brief aan Drechtsteden over instemming met voorstel om  

contract H.H.O. aan te passen. 

Mw. Van der Vos / 

dhr. Struijk 

050115-5 Gesprek arrangeren tussen kandidaat voor de Regionale 

Adviesraad, dhr. Struijk, mw. Veldhuijsen en/of mw. 

Cremers 

Mw. Van der Vos 

050115-6 Uitzoeken casus maatwerkvoorziening Dhr. Boersma 

050115-7 Voorstel e-mailadres voor Regionale Adviesraad Mw. Van der Vos 

050115-8 Uitnodiging voor de Klantenpanel Hoppers versturen Mw. Van der Vos 

050115-9 Voorzitter vraagt in overleg met Wethouders aandacht 

voor Jeugdzorg 

Dhr. Struijs 

050115-10 Gezamenlijke website voor de Wmo-raden bespreken in 

het voorzittersoverleg 

Dhr. Struijs 

050115-11 Overzicht definitieve beleidsplannen, verordeningen, 

beleidsregels en besluiten 

Dhr. Boersma/ 

mevr. Van der Vos 

050115-12 Overzicht van zorgaanbieders naar iedereen sturen.  Dhr. Boersma 

 

050115-12 Vergaderlocatie regelen in Papendrecht Dhr. Oudenaarden 

050115-13 Kaartje/bloemetje naar dhr. Raaijmakers Mw. Van der 

Vos/mevr. Punt 

   

 
 


