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Verslag 

 
 
 
Notulen van de vergadering Regionale Adviesraad Wmo 

Datum: Maandag 11 mei 2015 

Plaats: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht 

Aanwezig: Mw. C. Cremers, Dordrecht 
Dhr. W. van Krimpen, Alblasserdam 
Dhr. J. Oudenaarden, Thuiszorgorganisaties 
Mw. C.M. Veldhuisen, Hendrik ido Ambacht 
Dhr. H. Vermeulen, Papendrecht 
Mw. R. Vigelius, GGZ 
Dhr. H. Visser, Sliedrecht 
Dhr. S. Wiersma, Gehandicaptenzorg 
Mw. A. Nijhuis, Beleidsmedewerkers SDD 
Dhr. A. Adriaanse, Afdelingsmanager Wmo Drechtsteden 
Dhr. J. Boersma, Beleidsmedewerker SDD 
Mw. N. van der Vos, Zorgbelang Zuid-Holland 

Gast: Mw. Brigitta Müller, directeur Stichting Welzijnswerk Sliedrecht 
Afwezig: Dhr. P. Struijs, met bericht 

Dhr. J. van Baren, Zwijndrecht, met bericht 
Notulist: Mw. N. Schelfhout, Zorgbelang Zuid-Holland 

 

1. Opening en introductie de heer Hans Vermeulen 

 De heer Sytze Wiersma opent de vergadering om 19.05 uur en heet iedereen welkom. Hierna 
krijgt de heer Hans Vermeulen, als nieuw afgevaardigde van de Wmo Adviesraad Papendrecht, 
gelegenheid zichzelf voor te stellen. Hij heeft diverse maatschappelijke functies bekleed in 
Dordrecht en Papendrecht. Daarbij vertelt hij  zeer geïnteresseerd te zijn in de GGZ-organisatie 
Yulius. 

 Hierna neemt Nelleke van der Vos het stokje van Sytze over en zit de vergadering verder voor.  
Zij heeft bericht ontvangen dat de heer Pieter Struijs wegens ziekte tijdens zijn vakantie 
afwezig is. Details zijn haar niet bekend. 
Een hartelijk welkom aan mevrouw Brigitta Müller, directeur van SWS, zij stelt vandaag haar 
locatie beschikbaar voor de vergadering.   
Annelies Nijhuis komt later! 

  

2. Korte introductie van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht door Brigitta Müller, directeur 

 Mevrouw Brigitta Müller krijgt het woord en heet het gezelschap welkom in De Reling. Aan de 
hand van een PowerPoint presentatie  vertelt zij over de organisatie SWS. Vanuit het 
ouderenwerk is SWS sinds 1966 actief in de gemeente Sliedrecht.  
De presentatie wordt toegevoegd aan dit verslag. 
  

Hierna worden nog een aantal vragen gesteld en beantwoord:  

 Er wordt samengewerkt met Vluchtelingenwerk, dat in hetzelfde pand gehuisvest is, 
echter niet binnen het Sociaal Team Sliedrecht. Stichting Vluchtingenwerk zit in de 2e schil. 
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 Vanwege het wegvallen van Europese subsidie is de groep Somalische Vrouwen 
overgenomen; men werkt eraan om de vrouwen deel te laten nemen in de samenleving. 

 Welke afspraken zijn gemaakt ter waarborging van de privacy?  Hier zijn nog geen 
sluitende afspraken over gemaakt. Met Gemeente en CJG gaat men in gesprek over de 
waarborging van de privacy. De dossiers worden bewaard binnen SWS. 

 Vindt er ook ‘kruisbestuiving’ plaats met soortgelijke instellingen binnen de Drechtsteden?  
Antwoord: Er bestaat al een jarenlange overlegvorm met de brede welzijnsorganisaties in 
Papendrecht, Hardinxveld en Molenwaard. Over het wijkgericht werken wordt informatie 
en ervaring met elkaar gedeeld.  

 
Tot slot wordt aan Brigitta Müller nog uitleg gegeven over de adviestaak van de Regionale 
Adviesraad Wmo Drechtsteden richting SDD. Daarna verlaat zij de vergadering om 19.45 uur.  

  

3 Mededelingen:  geen 

  

4. a Vaststellen van de agenda 

 De voorliggende agenda wordt gevolgd. 

  

4.b. Verslag van 2 maart 2015 

 Tekstueel: 
Blz. 4, punt 8, ‘cliëntenraad Gehandicapten’ moet zijn ‘thuiszorgorganisaties’ 
 
Met inbegrip van de wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
  

 Naar aanleiding van: 
Blz. 5, het probleem met de scoover is, in overleg met de woningcorporatie, structureel 
opgelost, aldus André Adriaanse.   
Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over het verzekeringstechnisch aspect in geval van 
diefstal en/of brand. Volgens de SDD heeft de leverancier van scootmobiels hiervoor een 
verzekering afgesloten. Een bijkomende vraag is wat eventueel nog door de gebruiker van een 
scootmobiel moet worden verzekerd. 

 De heer Adriaansen zegt toe dit uit te zoeken.  

  

 Actiepuntenlijst: 
Geschrapt worden: no. 020315-1, 2, 4, 5, 7, 8 

  

5 Terugkoppeling gesprekken met de wethouders 

 Pieter Struijs heeft een aantal gesprekken gevoerd, o.a. in Papendrecht. Daar was Hans 
Vermeulen ook bij aanwezig. Het was een prettig kennismakingsgesprek met het doel om 
ervaringen uit te wisselen, aldus Hans. 

  

 Besloten wordt dit punt niet te behandelen en op te schuiven tot de volgende keer als Pieter 
Struijs aanwezig is.  

  
Om 20.00 uur arriveert Annelies Nijhuis.  

  

6. In gesprek met de SDD 

 - Update gang van zaken Wmo eerste kwartaal 2015  

 Jelle Boersma:  In de eerste 4 maanden van 2015 waarin de nieuwe wet in werking is getreden 
zijn geen grote calamiteiten geweest. Zoals ook reeds in het vorige overleg door de SDD naar 
voren is gebracht zijn een aantal zaken nog niet op orde. Dit heeft vooral te maken met de 
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PGB’s en de Sociale Verzekeringsbank. In de Drechtsteden zijn geen PGB-houders en ZZP-ers in 
de problemen gekomen. In een paar situaties heeft de SDD een voorschot verstrekt. Hoewel 
de problemen nog niet zijn opgelost, lijkt de situatie zich te stabiliseren. De verwachting is dat 
zeer binnenkort de staatsecretaris met een permanente oplossing komt.   
 
Een andere probleem is de eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. Het CAK kan de 
hoogte van de eigen bijdrage nog niet berekenen. De gegevens moeten van verschillende 
kanten komen: Wmo, WLZ, gemeenten en aanbieders. De algemene verwachting is dat de 
eigen bijdrage een fors probleem in de samenleving wordt. Inmiddels is er door SDD een brief 
naar de SVB gestuurd met het advies mensen te wijzen op de hoge eigen bijdrage. Vanwege de 
urgentie is de adviesbrief niet vooraf naar de Wmo-adviesraad gestuurd.  
Mensen met een PGB dragen ook een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op 
afwijkende bedragen. Zij zijn daarop geattendeerd door de SDD. In Drechtsteden werd het PGB 
netto betaald, via de SVB zien mensen het brutobedrag. 
 
De administratieve druk is flink.  De Wmo-consulenten besteden 50% van hun tijd aan 
administratie. 
 

 Hierover ontstaat een discussie. 

  

 - Problematiek trapliften door Jelle Boersma en André Adriaanse 

 De bijgevoegde notitie is opgesteld als vervolg op de discussie in de Regionale Adviesraad 
Wmo over de ‘eigen bijdrage hulpmiddelen’. Het stuk verduidelijking dat trapliften altijd 
worden gekocht en tilliften altijd worden gehuurd en waarin het eigen bijdrage verhaal een rol 
speelt. 
 

 Er valt dit jaar nog geen daling te constateren in de aanvragen voor een traplift. André legt de 
procedure uit;  er is een Wmo-vraag, daarop volgt een gesprek en een verslag. Dan kiest de 
aanvrager of hij een formele aanvraag doet. De traplift of andere oplossing wordt op basis van 
indicatie door SDD geleverd.  
 
Er komt inmiddels wel een ‘voorzienbaarheidsdiscussie’ op gang. Dat vergt een cultuuromslag 
in het denken. Gesteld wordt dat de discussie met burgers op dit punt belangrijk wordt. Ook 
vanuit VNG en VWS is gevraagd of gemeente bezig zijn met preventief beleid.  Binnen 
Drechtsteden wordt nu geïnventariseerd waar de knelpunten komen te liggen. 
 

 - Huishoudelijke Hulp Toelage door Annelies Nijhuis 

 De H.H.T. is door het Rijk aan gemeenten beschikbaar gesteld om het verlies van 
arbeidsplaatsen huishoudelijke hulp te beperken. In Drechtsteden zou het ca 90 
arbeidsplaatsen kunnen redden. Het is een ad hoc regeling die alleen geldt voor 2015. De 
bijgevoegde notitie geeft nadere uitleg en wordt vervolgens door de SDD toegelicht.  
Gemeentes zijn niet verplicht om de voorziening over te nemen. In de uitspraak van de 
staatssecretaris geldt de regeling alleen voor 2015.  
Drechtsteden biedt deze voorziening voor alle personen binnen Drechtsteden en wil de 
regeling doortrekken t/m 2016. De voorziening is beschikbaar in de vorm van 
dienstencheques; deze zijn te verkrijgen via de website van de SDD. Een dienstencheque kost 
in Drechtsteden € 6,50 voor een uur huishoudelijke hulp. Iedereen met een Wmo-indicatie 
voor HO kan de cheque aanvragen. In 2015 te koop, ook in 2016 nog te gebruiken. 
Er is gekozen voor een digitale aanvraag en betaling met internetbankieren omdat dit snel 
geregeld kon worden en goedkoper is dan communicatie via ‘papier’. Tot op heden hebben 
100 mensen gereageerd die in totaal 600 cheques hebben gekocht. Er hebben ook veel 
mensen zonder email of internet gereageerd. De SDD gaat in de komende maand met de 
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sociale teams in gesprek opdat er ook voor deze doelgroep een mogelijkheid komt om H.H.T. 
aan te kunnen vragen.  
 
De subsidie H.H.T. richt zich op het stimuleren en/of behouden van de werkgelegenheid bij 
aanbieders van huishoudelijke hulp. Aan de SDD wordt voorgesteld om alle 
welzijnsorganisaties in de Drechtsteden te informeren over het aanbod. 
 
De voorzitter sluit dit agendapunt af door te concluderen dat de regeling degelijk door de SDD 
is opgezet en dat er oog en aandacht is om de toegang tot het gebruik van maken van de 
Dienstencheque te versoepelen.  

  
De Regionale Adviesraad Drechtsteden wil de uitvoering van de regeling blijven volgen. 

  

 - Terugkoppeling gesprek van Pieter Struijs met Yvonne Bieshaar, directeur SDD 

 In verband met afwezigheid Pieter, wordt dit onderwerp naar de volgende vergadering  
verschoven. 

  

7. Website Regionale Adviesraad Wmo 

 In de vorige vergadering is afgesproken om bij BLiS offerte aan te vragen voor een website. De 
offerte is bijgevoegd. 
 

 Hans Vermeulen plaatst een aantal kanttekeningen. Het kostenplaatje is excl. BTW en voor een 
statische website met een aantal doorlinken vindt hij het redelijk kostbaar.  
Nelleke van der Vos licht toe dat de Regionale Adviesraad zelf de inhoud van de website 
verzorgt (door Joyce Punt). Dit zit in het ondersteuningspakket van Zorgbelang ZH.  Wim licht 
tevens toe dat het de bedoeling van Pieter Struijs is om de Regionale Adviesraad Drechtsteden 
als een onafhankelijke partij te profileren. Dit is de reden waarom de Regionale Adviesraad 
Wmo niet onder de website van de gemeente wil hangen.   De lokale raden kunnen zich 
aansluiten bij de nieuwe website, maar zijn dat niet verplicht. Zij krijgen dan een eigen offerte 
aangereikt.  
Hans meldt dat Papendrecht niet aansluit.   

 De offerte wordt definitief gemaakt, waarop de website kan worden geïnstalleerd. 

  

8. Ingekomen Post 

 - Benoemingsbrief Hans Vermeulen van het Drechtstedenbestuur  

  

 - Ontvangstbevestiging SDD melding mogelijke overschrijding budget 2015, in verband met 
onkostenvergoeding werkgroep Klantenpanel Hoppers 

  

 - Brief melding mogelijk overschrijding budget 2015, in verband met onkostenvergoeding 
werkgroep klantenpanel Hoppers  

  

 De poststukken worden niet nader besproken. 

  

9. Regionale Klankbordgroep / contacten met de achterban 

 Afgelopen middag heeft er een overleg plaats gevonden. Nelleke van der Vos geeft kort weer 
dat in een brainstormsessie met elkaar van gedachten is gewisseld over de status van de 
Regionale Klankbordgroep, de functie en de toekomst. Niet iedereen was op de hoogte van de 
nieuwe situatie (geen zelfstandige klankbordgroep meer, geen financiering). 

 Afgesproken is om de aantekeningen van de middag uit te werken en in een notitie voor te 
leggen aan alle leden van de Klankbordgroep, waarna het punt in deze vergadering terugkomt. 
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10. Klantenpanel Hoppers 

 a. Vergoeding leden 

 Tijdens de vergadering van het Klantenpanel Hoppers werd gevraagd naar de vergoeding voor 
de leden. Inmiddels is uitgezocht dat het presentiegeld à € 35,- per vergadering per aanwezig 
lid niet was opgenomen in de begroting 2015 van de Regionale Adviesraad Drechtsteden. 
Gebleken is dat er nog een egalisatiereserve is die kan worden ingezet. De leden van het 
Kalntenpanel krijgen dit jaar gewoon de afgesproken vergoeding.  Zodra het financiële jaar van 
2014 is afgesloten wordt bekeken hoe hier mee verder wordt omgegaan.    

  

 b. Toekomst 

  

 c. Contact met RODAV (Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden) 

 Dit contactoverleg staat nog in de planning van Nelleke van der Vos.  

  

11. Rondje lokale raden 

 Terugkoppeling van de onderwerpen die lokaal spelen en van belang zijn voor de Regionale 
Adviesraad Wmo 

 Hendrik ido Ambacht 

 Tineke: stelt > er is nu wel dossiervorming.  Het klopt dat, indien cliënt dit wenselijk acht, 
het dossier uit het systeem wordt verwijderd.   

 De Wmo-adviesraad Hendrik Ido Ambacht vraagt of er al een 
klanttevredenheidsonderzoek is gedaan naar aanleiding van de nieuwe Wmo? 
Antwoord is, dat de periode van in werking treden tot heden daarvoor nog te kort is. 

 In de vorige vergadering werd gevraagd naar Welzorg en preventief onderhoud van 
maatwerkvoorzieningen. Tineke vraagt hier opnieuw naar. Geadviseerd wordt om vragen 
in het vervolg, van te voren aan de SDD te sturen.   

 Wmo-adviesraad Hendrik ido Ambacht neemt met een stand deel aan de Zomermarkt. 
Tineke vraagt naar geschikte folders.  Van Zorgbelang Zuid-Holland is er de folder ‘Een 
goed gesprek met de gemeente’.  

Papendrecht 

 Hans: Het Mantelzorgcompliment  wordt in de Gemeente Papendrecht niet meer 
uitbetaald; de middelen worden ingezet voor respijtzorg. Dit moet nog verder ingevuld 
worden. 

 Papendrecht heeft een bovenregionale functie voor Beschermd Wonen voor mensen met 
dubbelproblematiek. Men maakt zich zorgen omdat de wachtlijst is opgelopen tot 125 
mensen en mensen in de knel dreigen te komen. Uitbreiding lijkt noodzakelijk maar is niet 
altijd mogelijk.  

 In iedere vergadering van de Wmo-adviesraad Papendrecht wordt een zorgaanbieder 
uitgenodigd om te vertellen wat men doet.  Daar komt vaak een nieuwe vraagstelling uit!  
Hans beveelt deze werkwijze bij de anderen aan.  

 De termijnen voor leden van de Wmo-adviesraad Papendrecht worden niet verlengd; er 
wordt geadverteerd om nieuwe mensen te werven.  

Alblasserdam 

 Wim van Krimpen geeft aan dat er in de Wmo-adviesraad Alblasserdam veel 
ledenwisselingen zijn in verband met het verlopen van termijnen. Er is een rooster van 
aftreden gemaakt. Het streven is om meer kwaliteit in huis halen. 

GGZ 

 Roos Vigelius zegt zich veel zorgen te maken over de inloop in de GGZ-opvang.  
In de gemeente Papendrecht is geen GGZ-inloop. Men gaat onderzoeken of het mogelijk is 
hier een inloop te realiseren, inclusief aanwezigheid van professionals. E.e.a. primair in 
combinatie met Yulius.    
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12.  Rondvraag en wvttk 

 a. Vergadering van 6 juli 2015 

 Om duidelijk te krijgen hoeveel mensen wel òf niet aanwezig kunnen zijn (in verband met 
vakantieperiode) zal via datumprikker gepolst worden naar de beste datum. Daarna volgt zo 
snel mogelijk de definitieve datum.  

  

 b. Vicevoorzitter kiezen;  

 Het kiezen van een vicevoorzitter wordt aan de orde gesteld. Sytze Wiersma geeft spontaan 
aan het vicevoorzitterschap op zich te willen nemen. Er melden zich geen andere gegadigden, 
waarop Sytze unaniem tot vicevoorzitter wordt gekozen. 

  

 Tot slot wordt afgesproken de tijdsduur voor de introductie van de gast-organisatie in het 
vervolg te beperken tot ca. 15 minuten.   

  

13.  Sluiting, met dank  

 De voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 
 
 
Besluiten- / actiepuntenlijst vergadering 
 

Agendapunt Wat  Wie Wanneer 

110515 - 4 Verzekeringen bij opstal scootmobiel in 
centrale hal (verhuurder en gebruiker) 

André Adriaanse Volgende vergadering 

    

110515-11 Folders van Zorgbelang-ZH ‘Een goed 
gesprek met de gemeente’ naar Tineke 
Veldhuisen.  

Nelleke Schelfhout 17 mei 2015 

    

    

    

    

    

    

 
 

   

 
 
 
 


