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Geachte heren Heijkoop en Paans, 
 
Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag met betrekking tot de Regionale visie sociaal domein, 
‘Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan’. Op 17 juli jl. hebben we de Regionale visie 
besproken. Een aantal medewerkers van de SDD was aanwezig om een toelichting te geven. Deze 
toelichting hebben we erg op prijs gesteld.  
 
De Regionale Adviesraad Wmo heeft al verschillende versies van de Visie besproken met de SDD en 
hier al informele adviezen over gegeven. Hieronder treft u het formele advies aan. 
 

1. Ons uitgangspunt is ‘iedere inwoner van de Drechtsteden die hulp/ondersteuning nodig 
heeft, moet dit krijgen. 
 

2. Een eigen bijdrage mag geen drempel zijn om gebruik te maken van algemene 
voorzieningen. Algemene voorzieningen zijn er (ook) om eenzaamheid te voorkomen of te 
verminderen. En hoe meer mensen gebruik maken van de algemene voorzieningen, hoe 
minder zij een beroep doen op maatwerkvoorzieningen. 

 
3. Beter bekend maken van cliëntondersteuning: hoewel dit een lokale verantwoordelijkheid 

is, heeft de SDD een rol om mensen te wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. 
 

4. Bezuinigingen in relatie tot de kwaliteit: we maken ons zorgen over de uitspraak ‘dat verder 
bezuinigen niet kan zonder dat de kwaliteit van die zorg in het geding komt’ (p.5, halverwege 
de 2de alinea van de rechter kolom). Mensen die hulp/ondersteuning nodig hebben, moeten dit 
krijgen. Als meer mensen hulp/ondersteuning nodig hebben, mag dat wat ons betreft niet ten 
koste gaan van de kwaliteit. Als het nodig is, moet er extra budget bij. 
Lokale en regionale sociale domein: in het licht van de bezuinigingen adviseren we u naar het 
totale sociale domein te kijken, dus zowel lokaal, zoals de algemene voorzieningen en de 
sociale wijkteams, als regionaal, zoals de maatwerkvoorzieningen. Alles hangt met elkaar 
samen en het zijn ook communicerende vaten.  

 
5. Integrale (keten)aanpak (p.6, onderaan de 1e alinea in de rechter kolom): de ketenaanpak 

begint bij communicatie naar inwoners (zie ook 11). De tweede stap is het wijkteam en als 
derde de Wmo-consulent. Er moet een goede samenwerking/communicatie zijn tussen het 
wijkteam en de Wmo-consulent, pas dan is er sprake van een goede lokale-regionale 
verbinding. We merken nu dat medewerkers van lokale loketten niet altijd goed op de hoogte 
zijn van de mogelijkheden (er wordt bijvoorbeeld gezegd dat mensen zelf een traplift of 
rolstoel moeten kopen). 
 

6.  Sturen op kosten of publieke waarden (p.6, 2e alinea in de rechter kolom): ‘Hoeveel kan en 
wil een gemeente reserveren voor de uitgaven in het sociale domein?’ Wat ons betreft, hoort 
hier ‘moet’ bij. Als het gaat over de Wmo, de jeugdzorg of Participatiewet hebben de 
gemeenten een wettelijke taak en zijn resultaat plichtig. Is een burger voor een voorziening 
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geïndiceerd bijvoorbeeld in het kader van de Wmo dan zullen gemeenten die voorziening 
moeten realiseren, waarbij kwaliteit voorop staat naast doelmatigheid en efficiency. Komende 
jaren is op alle genoemde terreinen een autonome groei te verwachten met als gevolg meer 
uitgaven. In de gemeentelijke begrotingen moet daarvoor ruimte gecreëerd worden. Gelet 
hierop lijkt het verstandig om mogelijke compensatie van het Rijk voor gestegen kosten op het 
sociale domein als doeluitkering te bestempelen en/of te reserveren voor het sociale domein 
en niet toe te voegen aan de algemene middelen. We begrepen dat de gemeenten in de 
Drechtsteden in de beginjaren van de Wmo 2015 het geld dat over was niet gereserveerd 
hebben voor het sociaal domein. Dat is jammer. Wat ons betreft wordt er gestuurd op publieke 
waarden, maar we zijn ons ook bewust van de kosten.  
 

7. Eenpersoonshuishoudens (p.9, onderaan de rechter kolom): we adviseren hier ‘kwetsbare’ 
toe te voegen. Het feit dat het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt, veroorzaakt niet 
een toenemende vraag naar ondersteuning. Wel als het om kwetsbare 
eenpersoonshuishoudens gaat. 

 
8. Wonen 

a. (Passend) wonen (p.10, 2de alinea rechter kolom) wordt zeker een grote uitdaging. 
We willen u meegeven dat er meteen bij de bouw ‘passend’ gebouwd moet worden. 
Dan hoeven er achteraf geen (dure) aanpassingen aangebracht te worden. We horen 
dat nog te bouwen ‘levensloopbestendige woningen’ niet toegankelijk zullen zijn voor 
rolstoelgebruikers. Dit kan/moet voorkomen worden met als uitgangspunt het VN-
verdrag voor personen met een beperking. In dit kader adviseren we ook meer de 
samenwerking te zoeken met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Dit 
punt moet dan ook toegevoegd worden aan de opdrachten om de zorg en 
ondersteuning toekomstbestendiger te maken (p.21 onderaan de 2 alinea in de linker 
kolom). 

b. Geschikte woningen: we ons zorgen over het gebrek aan geschikte woningen voor 
jongeren en volwassenen die bijvoorbeeld vanuit een beschermde woonvorm 
zelfstandig willen gaan wonen.  

c. Langer zelfstandig thuis wonen/andere huisvesting: thuis betekent niet altijd in 
hetzelfde huis. We adviseren innovatieve woonvoorzieningen die liggen tussen 
thuiswonen en een verpleeghuis, te stimuleren.  
 

9.  ‘Ieder het zijne’ (p.11, onderaan de 1e alinea in de rechter kolom): we ondersteunen ‘ieder 
het zijne’, maar we vragen ons af of gecontracteerde aanbieders leveren wat nodig is. Krijgen 
inwoners bijvoorbeeld de rolstoel die nodig is of krijgen zij een iets goedkopere variant? Voor 
mensen is dat niet te controleren, zij moeten vertrouwen hebben in de aanbieder. We 
adviseren hier aandacht aan te besteden in uw proactief toezicht.  

 
10. Stress-sensitieve dienstverlening (p.11, 2de alinea): we adviseren ervaringsdeskundigen bij 

deze dienstverlening in te zetten om mensen die stress ervaren door, bijvoorbeeld, schulden 
te helpen. Zij weten uit eigen ervaring hoe het voelt en kunnen een maatje zijn.  

 
11. Communicatie en informatievoorziening (p.12, linker kolom): we zijn blij dat de 

informatievoorziening aangepast wordt op alle doelgroepen en dat er rekening gehouden 
wordt met laaggeletterdheid en de specifieke behoeften van ouderen. We horen nog 
regelmatig dat mensen niet digitaalvaardig zijn of helemaal geen internet hebben (en dat ook 
niet willen). Ook deze groep moet op een eenvoudig manier aan informatie kunnen komen en 
een aanvraag indienen. 
Informatievoorziening is essentieel. Mensen weten niet altijd waar ze moeten zijn als ze 
hulp/ondersteuning nodig hebben. We moeten voorkomen dat mensen geen zorg krijgen 
omdat ze de weg niet weten. We adviseren een communicatieplan toe te voegen. 
 

12. Armoede en schulden (p.17, 3e alinea linker kolom): verbinding tussen het lokale en het 
regionale moet wat ons betreft beter. De sociale wijkteams en sociale raadslieden hebben 
mensen vaak al eerder in beeld. Als het nodig is, moeten zij zorgen voor een warme 
overdracht. 
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13. Brede uitvraag bij de toegang (p.21, 1e alinea linker kolom): de consulenten moeten een 
brede uitvraag doen (het brede kwalitatieve persoonlijke gesprek), zowel Wmo als 
bijvoorbeeld schuldhulp- en werkgelegenheidsproblematiek. De Wmo-consulenten moeten 
(meer dan) voldoende kennis hebben over het brede terrein. Als het nodig is, kunnen zij een 
beroep doen op specialistische kennis. 
 

 
Als u nog vragen heeft over dit advies dan horen we dat graag. In afwachting van uw reactie, met 
vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. P. (Pieter) Struijs,  
Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
 
 
 
 
 


