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Verslag 
 
 
 
Notulen	  van	  de	  vergadering	  Regionale	  Adviesraad	  Wmo	  

Datum:	   Maandag	  7	  september	  2015	  

Plaats:	   Het	  Stadswiel,	  Beverwijckstraat	  49,	  	  Dordrecht	  

Aanwezig:	   Dhr.	  P.	  Struijs,	  voorzitter	  
Dhr.	  J.	  van	  Baren,	  Zwijndrecht	  	  
Dhr.	  W.	  van	  Krimpen,	  Alblasserdam	  
Dhr.	  J.	  Oudenaarden,	  Thuiszorgorganisaties	  
Mw.	  C.M.	  Veldhuisen,	  Hendrik	  Ido	  Ambacht	  
Mw.	  R.	  Vigelius,	  GGZ	  
Dhr.	  H.	  Visser,	  Sliedrecht	  
Dhr.	  S.	  Wiersma,	  Gehandicaptenzorg	  
Dhr.	  Hans	  van	  Rooij,	  SDD	  
Dhr.	  Alex	  Buchinhoren,	  SDD	  
Mw.	  N.	  van	  der	  Vos,	  Zorgbelang	  Zuid-‐Holland	  

Afwezig	  mk:	  
Afwezig	  zk:	  

Mw.	  A.	  Cremers,	  Dordrecht	  
Dhr.	  H.	  Vermeulen,	  Papendrecht	  

Gast:	   Mw.	  C.	  Baas-‐Borsje,	  directeur/bestuurder	  Stichting	  De	  Wielborgh	  
Notulist:	   Mw.	  N.	  Schelfhout,	  Zorgbelang	  Zuid-‐Holland	  
	  

	  

1.	   Opening,	  mededelingen	  en	  vaststellen	  van	  agenda	  
	   Om	  19.00	  uur	  opent	  de	  voorzitter	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom.	  Fijn	  dat	  

we	  gebruik	  mogen	  maken	  van	  deze	  vergaderzaal	  in	  ’t	  Stadswiel.	  Hierop	  geeft	  hij	  het	  woord	  aan	  
mw.	  Christien	  Baas-‐Borsje,	  directeur/bestuurder	  van	  De	  Wielborgh.	  

2.	  	   Korte	  presentatie	  over	  De	  Wielborgh	  
	   Christien	  Baas	  is	  bestuurder	  van	  Stichting	  De	  Wielborgh	  met	  de	  locaties	  ‘Het	  Stadswiel’,	  ‘Het	  

Sterrenwiel’,	  ‘Het	  Polderwiel	  en	  ‘’Het	  Waterwiel’,	  allen	  in	  Dordrecht.	  	  Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  
de	  woonvormen,	  is	  destijds	  rekening	  gehouden	  met	  de	  wensen	  van	  senioren	  die	  al	  bij	  De	  
Wielborgh	  woonden.	  In	  dezelfde	  wijk	  blijven	  wonen,	  ruim	  appartement,	  met	  eigen	  voordeur,	  	  
behouden	  van	  eigen	  regie,	  maar	  daarbij	  tegelijk	  de	  behoefte	  aan	  een	  vorm	  van	  beschermd	  
wonen	  en	  dicht	  bij	  leeftijdgenoten.	  	  
Cliënten	  huren	  van	  de	  woningcorporatie	  en	  betrekken	  de	  zorg	  van	  Wielborgh.	  De	  
bezuinigingen	  in	  de	  zorg	  brengt	  een	  cultuuromslag	  teweeg,	  zowel	  voor	  medewerkers	  als	  
cliënten.	  	  
Christien	  schetst	  het	  beeld	  van	  veranderingen	  van	  de	  afgelopen	  10/15	  jaar.	  De	  doelgroep	  is	  
een	  andere	  dan	  waar	  mee	  gestart	  is,	  qua	  gemiddelde	  leeftijd	  en	  samenstelling	  van	  de	  
bewoners;	  nu	  is	  dementie	  een	  	  probleem	  no.	  1	  .	  	  
Ze	  spreekt	  haar	  zorg	  uit	  over	  de	  snelheid	  waarmee	  het	  traject	  Transitie	  in	  de	  zorg	  wordt	  
uitgevoerd	  en	  de	  financiële	  zorgen	  die	  dit	  teweeg	  brengt,	  zij	  ziet	  dat	  mensen	  buiten	  boord	  
gaan	  vallen.	  Door	  stapeling	  van	  kosten	  gaan	  mensen	  zorg	  mijden	  en	  dreigt	  vereenzaming.	  
	  
De	  boodschap	  die	  Christien	  Baas	  vandaag	  wil	  meegeven	  is	  oog	  te	  houden	  voor	  de	  problemen	  
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die	  door	  de	  bezuinigingen	  gaan	  ontstaan,	  en	  die	  ook	  weer	  met	  elkaar	  moeten	  worden	  
opgelost.	  	  Als	  we	  willen	  dat	  iedereen	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  blijft	  wonen	  vereist	  dit	  een	  
kritische	  blik	  en	  zullen	  we	  de	  discussie	  hierover	  met	  elkaar	  aangaan.	  	  Zij	  wil	  heel	  graag	  de	  
praktijk	  spiegelen	  en	  delen.	  	  Maar	  niet	  terugdraaien	  wat	  is	  ingezet!	  
Er	  volgt	  een	  gedachtenwisseling.	  De	  vraag	  wordt	  gesteld	  of	  cliënten	  alles	  zelf	  nog	  kunnen	  
regelen.	  Mocht	  het	  nodig	  zijn	  dan	  kan	  men	  ondersteuning	  inhuren,	  alsdus	  Christien.	  Signaleert	  
men	  dat	  mensen	  niet	  meer	  zelfstandig	  kunnen	  blijven	  wonen	  dan	  kan	  Wielborgh	  daarin	  
bemiddelen.	  	  
De	  woningen	  van	  de	  Wielborgh	  vallen	  voor	  80%	  onder	  de	  sociale	  woningbouw,	  20%	  in	  de	  vrije	  
sector;	  alleen	  in	  Het	  Polderwiel	  zijn	  20	  koopwoningen.	  	  
	  
De	  voorzitter	  bedankt	  Christien	  Baas-‐Borsje	  	  voor	  de	  wijze	  waarop	  zij	  de	  Wielborgh	  onder	  de	  
aandacht	  heeft	  gebracht,	  alsmede	  voor	  haar	  pleidooi	  om	  de	  discussie	  over	  de	  problemen	  die	  
men	  in	  de	  praktijk	  ervaart,	  in	  het	  kader	  van	  de	  transitie	  zorg,	  met	  elkaar	  aan	  te	  gaan.	  	  
De	  Wmo-‐adviesraad	  zal	  dit	  betrekken	  in	  haar	  advisering.	  	  
	  

3.	   Notulen	  van	  13	  juli	  2015	  	  
	   Tekstueel	  en	  naar	  aanleiding	  van:	  

Blz.	  1,	  punt	  2:	  	  Henk	  Lintjes	  is	  directeur	  van	  SWOZ	  en	  bestuurder	  van	  Vivera.	  
Blz.	  3,	  punt	  5,	  1e	  aandachtstreepje:	  	  Aanvulling	  bij	  dit	  punt:	  	  
-‐	  de	  toezegging	  van	  SDD	  dat	  de	  Regionale	  Adviesraad	  Drechtsteden	  een	  adviserende	  inbreng	  
heeft	  v.w.b.	  het	  aanbod	  van	  de	  collectieve	  ziektekostenverzekeringen.	  	  
-‐	  Bij	  monde	  van	  Alex	  Buchinhoren	  zal	  Wim	  van	  Krimpen	  namens	  ons	  betrokken	  worden	  in	  de	  
advisering	  m.b.t.	  de	  collectieve	  ziektekostenverzekeringen.	  
	  
Blz.	  3,	  punt	  5,	  3e	  streepje:	  	  ter	  verduidelijkingen:	  de	  schriftelijke	  reactie	  op	  de	  casus	  auto-‐
aanpassingen	  is	  door	  de	  SDD	  aan	  de	  Regionale	  Adviesraad	  Wmo	  gestuurd.	  	  
Blz.	  4,	  1e	  aandachtstreepje:	  brief	  gehandicapten	  Platform,	  moet	  zijn:	  Adviesraad	  
Gehandicaptenbeleid	  HiA.	  	  
Blz.	  4,	  3e	  alinea:	  het	  crisis	  interventieteam.	  Het	  ging	  erom	  om	  crisis	  buiten	  kantooruren	  goed	  
op	  te	  vangen.	  Daar	  is	  een	  protocol	  voor	  (in	  ons	  bezit).	  De	  toezegging	  van	  André	  Adriaanse	  was	  
hierover	  nog	  aanvullende	  informatie	  op	  schrift	  te	  zullen	  geven.	  Dit	  is	  nog	  niet	  gebeurd	  en	  
wordt	  meegegeven	  aan	  Hans	  en	  Alex	  (SDD).	  
Blz.	  7	  Actiepuntenlijst	  
De	  lijst	  wordt	  doorgenomen:	  
060715-‐3.1	  Casus	  spoedprocedure	  hhhulp	  bij	  ontslag	  uit	  ziekenhuis.	  	  
Roos	  Vigelius	  geeft	  aan	  besloten	  te	  hebben	  om	  de	  naam	  van	  betreffende	  persoon	  in	  deze	  
casus	  niet	  door	  te	  geven	  aan	  de	  SDD.	  Hierop	  ontspint	  zich	  een	  discussie	  waarbij	  de	  mening	  
wordt	  gedeeld	  dat:	  	  
-‐	  er	  een	  koppeling	  moet	  zijn	  tussen	  het	  maatschappelijk	  werk	  ziekenhuis	  en	  de	  SDD	  	  
-‐	  verschillende	  factoren	  de	  oorzaak	  kunnen	  zijn	  van	  het	  niet	  functioneren	  van	  	  	  
spoedprocedures.	  Om	  e.e.a.	  boven	  tafel	  te	  krijgen	  en	  het	  belangrijk	  is	  te	  weten	  welke	  
organisatie	  of	  ziekenhuis	  het	  betreft,	  zal	  Roos	  wel	  aan	  SDD	  doorgeven	  welke	  instituten	  het	  
betreft.	  We	  vragen	  de	  SDD	  de	  versnelde	  procedure	  m.b.t.	  hulpvraag	  bij	  ontslag	  uit	  ziekenhuis	  
op	  hun	  agenda	  te	  zetten.	  
060715-‐3.2	  Signaal	  over	  aanvraag	  hhhulp;	  blijft	  staan	  
060715-‐3.3	  Preventief	  onderhoud	  hulpmiddelen	  +	  APK-‐keuring	  scootmobiel:	  Wim	  van	  Krimpen	  
heeft	  dit	  uitgezocht.	  Voor	  scootmobiels	  is	  geen	  regelgeving	  voor	  een	  jaarlijkse	  keuring.	  In	  de	  
meeste	  gemeenten	  wordt	  geen	  preventief	  onderhoud	  afgesproken.	  Vaak	  wordt	  tijdens	  
reparatie	  van	  een	  defecte	  scootmobiel	  tevens	  een	  controle	  uitgevoerd.	  De	  SDD	  volgt	  hierin	  
ook	  de	  juiste	  procedure.	  Het	  actiepunt	  wordt	  als	  afgehandeld	  genoteerd.	  
060715-‐5.1	  de	  uitnodiging	  voor	  deelname	  aan	  inkooptafel	  is	  nog	  niet	  binnen.	  Op	  voorstel	  van	  
Alex	  zal	  het	  punt	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  worden	  geagendeerd.	  Een	  collega	  van	  SDD	  kan	  
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dan	  de	  stand	  van	  zaken	  in	  deze	  vergadering	  schetsen.	  Onderliggende	  stukken	  worden	  
aangeleverd.	  Zie	  voor	  meer	  informatie	  de	  website	  Sdddrechtsteden.nl	  onder	  de	  link	  ‘Wmo	  
Inkoop	  2015’.	  	  	  	  
060715-‐8.1	  staat	  op	  de	  agenda	  
060715-‐8.2	  Symposium	  Wonen:	  de	  afspraak	  met	  Patricia	  Savenije	  staat	  a.s.	  donderdag	  
gepland.	  Nelleke	  v.d.	  Vos	  checkt	  of	  het	  doorgaat.	  	  
Alex	  legt	  uit	  dat	  Patricia	  Savenije	  lid	  is	  van	  de	  regionale	  werkgroep	  Wonen.	  Naast	  
beleidsmedewerkers	  heeft	  de	  SDD	  n.l.	  een	  regionaal	  programmateam	  (uit	  de	  6	  gemeenten)	  
samengesteld	  die	  thema’s	  uitwerkt.	  Lenne	  van	  de	  Merwe	  coördineert	  de	  werkgroep.	  	  	  
Punten	  060715-‐5.2,	  060715-‐5.3,	  060715-‐10.a	  en	  060715-‐13	  worden	  van	  de	  lijst	  afgevoerd.	  

	   	  
Met	  inbegrip	  van	  de	  wijzigingen/toevoegingen	  wordt	  het	  verslag	  vastgesteld.	  
	  

4.	  	   Post	  
	   Er	  zijn	  veel	  uitnodigingen	  ontvangen,	  meldt	  Nelleke	  v.d.	  Vos.	  Besloten	  wordt	  eerst	  met	  punt	  5	  

verder	  te	  gaan	  en	  de	  post	  naar	  het	  eind	  van	  de	  agenda	  te	  verplaatsen.	  	  
(Dat	  is	  uiteindelijk	  niet	  meer	  gebeurd).	  
	  

5.	   In	  gesprek	  met	  de	  SDD	  

	   • Voortgang	  nieuwe	  Wmo-‐voorzieningen	  

	   De	  bijgevoegde	  rapportage	  wordt	  besproken.	  Alex	  meldt	  dat	  de	  rapportage	  in	  het	  vervolg	  
iedere	  twee	  maanden	  aan	  de	  Adviesraad	  wordt	  toegestuurd.	  Per	  gemeente	  zal	  zoveel	  mogelijk	  
worden	  uitgesplitst.	  Mogelijk	  wordt	  een	  aantal	  onderdelen	  op	  de	  website	  geplaatst,	  dit	  om	  
vragen	  te	  voorkomen.	  	  	  
Vervolgens	  geeft	  de	  SDD	  uitleg	  hoe	  het	  cijfermateriaal	  gelezen	  moet	  worden.	  Onder	  het	  
staatje	  Meldingen	  op	  pag.	  2	  dient	  de	  totaaltelling	  van	  1701	  te	  komen.	  Het	  zijn	  alle	  
afzonderlijke	  categorieën.	  496	  personen	  hebben	  in	  het	  onderzoeksverslag	  het	  advies	  gekregen	  
een	  aanvraag	  in	  te	  dienen.	  Uit	  het	  aantal	  van	  610	  ingenomen	  aanvragen,	  kan	  nog	  een	  advies	  
komen	  om	  een	  aanvraag	  in	  te	  dienen.	  	  	  
Wim	  van	  Krimpen	  vraagt	  of	  de	  aanvraag	  servicegericht	  is,	  oftewel	  onderneemt	  SDD	  actie	  als	  
mensen	  besluiten	  de	  aanvraag	  toch	  niet	  in	  te	  dienen.	  	  Alex	  geeft	  aan	  dat	  mensen	  altijd	  een	  
schriftelijke	  terugkoppeling	  van	  het	  gesprek	  krijgen.	  De	  vraag	  van	  Wim	  vindt	  hij	  echter	  reëel.	  
Hij	  geeft	  aan	  dat	  men	  steeds	  vaker	  ziet	  dat	  mensen	  een	  aanvraag	  niet	  doorzetten	  vanwege	  de	  
hoge	  eigen	  bijdrage.	  Hierop	  wordt	  SDD	  gevraagd	  om	  een	  uitsplitsing	  te	  maken	  waarom	  
mensen	  hun	  aanvraag	  niet	  indienen	  >	  hier	  een	  verkeerd	  onderzoek	  naar	  doen.	  Alex	  zal	  dit	  
voorstel	  mee	  terug	  nemen.	  	  	  
Het	  is	  wel	  zorgelijk	  als	  steeds	  meer	  mensen	  afzien	  van	  een	  aanvraag	  voor	  een	  voorziening	  op	  
grond	  van	  de	  hoge	  eigen	  bijdrage.	  De	  regels	  hierover	  zijn	  wettelijk	  begrensd	  en	  de	  enige	  
manier	  waarop	  de	  gemeente	  het	  proces	  kan	  beïnvloeden	  is	  door	  de	  onder	  de	  kostprijs	  te	  gaan	  
zitten,	  zodat	  de	  eigen	  bijdrage	  grens	  naar	  beneden	  gaat.	  De	  gemeente	  hanteert	  de	  kostprijs	  
van	  een	  voorziening	  als	  grondslag.	  Dit	  (overgang)jaar	  wordt	  er	  voor	  mensen	  die	  nog	  niet	  
geherindiceerd	  zijn	  een	  gedempt	  beleid	  gehanteerd.	  De	  vraag	  is	  nu:	  dit	  gedempte	  beleid	  
vasthouden	  of	  naar	  kostprijs	  gaan?	  
Bij	  SDD	  loopt	  een	  discussie	  over	  de	  wenselijkheid	  om	  voor	  bepaalde	  voorzieningen	  de	  
grondslag	  te	  dempen.	  Zoals	  de	  voorziening	  van	  individuele	  begeleiding	  (voor	  o.a.	  
verslavingszorg,	  psychiatrische	  patiënten,	  mensen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking).	  Men	  ziet	  
dat	  die	  doelgroep,	  op	  basis	  van	  de	  eigen	  bijdrage,	  de	  Zorg	  van	  Individuele	  begeleiding	  niet	  
meer	  afneemt.	  Maatschappelijk	  gezien	  zou	  dit	  uiteindelijk	  kunnen	  leiden	  tot	  meer	  kosten.	  De	  
discussie	  hierover	  is	  actueel.	  Ambtelijk	  probeert	  men	  dit	  probleem	  te	  schetsen	  en	  het	  
gemeentebestuur	  maakt	  de	  keuze.	  	  
	  
Vervolgens	  wordt	  aan	  de	  beleidsambtenaren	  het	  steeds	  terugkerende	  signaal	  meegegeven	  
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over	  de	  onduidelijkheid	  van	  de	  eigen	  bijdrage	  bij	  een	  Wmo-‐voorziening.	  Mensen	  zouden	  in	  
ieder	  geval	  een	  indicatie	  moeten	  krijgen!	  Dit	  probleem	  wordt	  door	  de	  beleidsambtenaren	  
zeker	  herkend;	  als	  argument	  wordt	  genoemd	  dat	  de	  gemeente	  niet	  beschikt	  over	  gegevens	  
van	  inkomen	  en	  vermogen.	  Die	  levert	  het	  CAK.	  Bovendien	  wordt	  de	  bijdrage	  berekend	  over	  
het	  inkomen	  van	  twee	  jaar	  geleden	  (ivm	  vaststellen	  inkomen	  door	  belastingdienst).	  Wmo-‐
consulenten	  zullen	  in	  de	  praktijk	  wel	  proberen	  de	  mensen	  te	  helpen	  om	  een	  beeld	  te	  vormen	  
wat	  de	  eigen	  bijdrage	  zal	  zijn.	  De	  website	  van	  de	  gemeente	  kan	  men	  raadplegen	  en	  
cliëntondersteuners	  kunnen	  daarbij	  helpen.	  	  	  
	  
Tot	  slot	  schetst	  Alex	  het	  voorstel	  om	  -‐	  met	  geld	  van	  het	  rijk,	  uit	  de	  afgeschafte	  regeling	  
Wtcg/Cer	  -‐	  in	  Drechtsteden	  de	  eigen	  bijdrage	  voor	  bepaalde	  type	  voorzieningen	  te	  verlagen.	  
Ook	  het	  voorstel	  voor	  de	  	  collectieve	  ziektekosten	  verzekering	  wordt	  uit	  dit	  budget	  bekostigd.	  
	  
Afgesproken	  wordt	  dat	  SDD	  ons	  een	  stuk	  aanlevert	  over	  de	  twee	  gedachtegangen	  m.b.t.	  het	  
risico	  van	  de	  zorgmijding.	  De	  voorzitter	  zal	  dit	  ook	  aankaarten	  in	  het	  gesprek	  met	  de	  
wethouder	  dat	  binnenkort	  plaats	  vindt.	  	  
Op	  basis	  van	  dat	  stuk	  kan	  de	  Regionale	  Adviesraad	  er	  over	  van	  gedachten	  wisselen.	  	  
	  
Tot	  slot	  worden	  nog	  een	  aantal	  vragen	  gesteld	  en	  beantwoord/toegelicht:	  
• Wanneer	  de	  procedure	  voor	  een	  zorgvraag	  is	  gevolgd	  en	  besloten	  wordt	  geen	  zorg	  toe	  te	  

kennen,	  is	  er	  altijd	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  bezwaarschrift	  in	  te	  dienen.	  De	  procedure	  
wordt	  per	  brief	  aan	  de	  cliënt	  kenbaar	  gemaakt.	  

• Nelleke	  v.d.	  Vos	  merkt	  op	  dat	  op	  de	  website	  van	  SDD	  moeilijk	  te	  vinden	  is	  hoe	  men	  een	  
bezwaar	  of	  klacht	  kan	  indienen.	  Consulenten	  geven	  altijd	  wel	  de	  bezwaar-‐	  en	  
klahctenprocedure	  mee.	  

• Het	  aantal	  ontvangen	  bezwaarschriften	  blijft	  laag!	  	  Mensen	  die	  een	  voorziening	  hadden,	  
hebben	  die	  gehouden.	  Wel	  zijn	  de	  indicatievoorzieningen	  gedaald,	  maar	  niet	  gestopt.	  Er	  
zijn	  nauwelijks	  onterecht	  een	  maatwerkvoorzieningen	  toegekend	  onder	  de	  AWBZ.	  

• De	  voorzitter	  meldt	  dat	  het	  Plf.mantelzorg	  ZHZ,	  heeft	  aangegeven	  dat	  de	  gesprekken	  en	  
ondersteuning	  bij	  de	  gesprekken	  niet	  goed	  verloopt.	  De	  voorzitters	  van	  de	  lokale	  raden	  
hebben	  die	  ervaring	  niet.	  Binnenkort	  is	  er	  een	  gesprek	  tussen	  het	  platform	  MZ	  ZHZ	  en	  de	  
lokale	  voorzitters.	  Dit	  cijfermateriaal	  zal	  worden	  meegenomen.	  	  

• Het	  financiële	  plaatje	  qua	  uitgaven	  en	  begroting	  is	  nog	  niet	  duidelijk.	  Het	  proces	  van	  
declareren	  en	  afrekenen	  loopt	  helaas	  nog	  niet.	  Aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  komt	  er	  een	  
evaluatie	  op	  de	  organisatiekosten.	  

	  
	   • Noodprocedure	  (op	  verzoek	  van	  raad	  13/7)	  	  

Is	  al	  besproken	  in	  het	  begin	  ,	  	  opzoeken	  en	  toesturen.	  
	  

	   	  

	   • Aanpassingen	  verordening	  Wmo;	  	  SDD	  is	  bezig	  om	  een	  aantal	  aanpassingen	  voor	  te	  
bereiden.	  Een	  stuk	  wordt	  opgesteld	  en	  volgt.	  Er	  is	  een	  omissie	  in	  het	  beleid	  geconstateerd	  
betreffende	  de	  grondslag	  die	  bij	  Pgb-‐cliënten	  wordt	  toegepast.	  Er	  gaat	  een	  voorstel	  naar	  
de	  raad	  om	  de	  lijn	  zoals	  die	  voor	  Natura-‐voorzieningen	  wordt	  toegepast,	  door	  te	  trekken	  
bij	  Pgb-‐cliënten.	  	  
Verdere	  aanpassingen	  op	  de	  verordening	  Wmo	  zijn	  vooral	  tekstuele	  aanpassingen.	  SDD	  
stelt	  een	  informatiebrief	  voor	  ons	  op.	  	  

	   	  

	   • Planvorming	  aanbesteding	  collectief	  vervoer	  

	   Er	  zijn	  nu	  verschillende	  contracten	  voor	  het	  doelgroepenvervoer.	  	  Er	  is	  onderzoek	  gedaan	  
wat	  het	  kan	  opleveren	  als	  	  doelgroepenvervoer	  gecombineerd	  wordt.	  In	  Zeeland	  is	  een	  
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variant	  ingevoerd	  waarbij	  gemeente	  de	  regie	  zelf	  gaat	  doen;	  dus	  zelf	  de	  combinaties	  
maken	  van	  doelgroepen	  en	  busjes	  inzetten	  met	  chauffeur.	  In	  Zeeland	  pakt	  deze	  variant	  
goed	  uit	  op	  kwaliteit.	  Er	  ligt	  nu	  een	  voorstel	  om	  een	  soortgelijk	  model	  in	  de	  Drechtsteden	  	  
te	  gaan	  invoeren.	  De	  aanbesteding	  van	  het	  doelgroepenvervoer	  zal	  in	  de	  loop	  van	  dit	  jaar	  
gebeuren,	  traditioneel	  of	  volgens	  een	  ander	  concept.	  De	  nieuwe	  variant	  wordt	  voorgesteld	  
om	  te	  voorkomen	  dat	  het	  vervoer	  veel	  duurder	  wordt	  dan	  het	  nu	  is!	  	  
	  

	   • Voortgang	  aanbesteding	  individuele	  begeleiding	  en	  dagbesteding	  

	   Besloten	  wordt	  dit	  punt	  in	  de	  volgende	  vergadering	  uitgebreid	  te	  behandelen.	  

6.	   Themabijeenkomst	  Wonen	  
	   Bespreken	  van	  voorstel	  (bijlage),	  toelichting	  door	  voorbereidingsgroep	  

De	  voorzitter	  licht	  het	  voorstel	  toe.	  Het	  uitgangspunt	  om	  een	  themabijeenkomst	  te	  
organiseren	  komt	  voort	  uit	  het	  landelijk	  ingezette	  beleid	  en	  hoe	  dat	  vertaald	  is	  in	  de	  
gemeenten.	  Sijtze	  Wiersma	  geeft	  aan	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  de	  Regiotafel,	  die	  hier	  Transitie-‐
overleg	  Drechtsteden	  heet.	  	  Daar	  wordt	  ook	  over	  huisvesting	  gesproken.	  	  De	  voorzitter	  is	  sterk	  
voorstander	  voor	  een	  Regiotafel	  alleen	  voor	  Wonen.	  Voor	  alle	  gemeenten	  in	  Drechtsteden	  is	  
een	  gebiedsscan	  over	  woningen	  gemaakt.	  Interessant	  om	  daar	  informatie	  en	  knelpunt	  uit	  te	  
ventileren.	  
Zowel	  de	  leden	  van	  de	  adviesraad	  als	  de	  beleidsmedewerkers	  SDD	  vinden	  het	  een	  goede	  zaak	  
om	  het	  voorstel	  verder	  uit	  te	  werken.	  Het	  voorgestelde	  budget	  van	  Euro	  750	  wordt	  toegekend.	  	  
Suggesties	  voor	  sprekers	  kunnen	  aan	  de	  voorzitter	  worden	  doorgegeven.	  Besloten	  wordt	  dat	  
de	  werkgroep	  het	  voorstel	  verder	  uitwerkt.	  	  
	  

7.	   Terugkoppeling	  gesprekken	  met	  de	  wethouders	  
Jan	  van	  Baren	  licht	  het	  gesprek	  toe	  dat	  hij	  met	  samen	  met	  de	  voorzitter	  had	  met	  de	  wethouder	  
in	  Zwijndrecht.	  Het	  was	  een	  goed	  en	  plezierig	  gesprek.	  
In	  Zwijndrecht	  zijn	  2	  wethouders	  met	  Zorg	  in	  het	  pakket;	  op	  termijn	  wordt	  dat	  in	  elkaar	  
geschoven.	  	  	  
	  

8.	  	   Terugkoppeling	  gesprek	  met	  Onderzoek	  Centrum	  Drechtsteden	  
	   De	  uitnodiging	  voor	  dit	  gesprek	  bereikte	  de	  Reg.	  Adviesraad	  in	  een	  laat	  stadium.	  Een	  viertal	  

leden	  hebben	  aan	  het	  gesprek	  deelgenomen.	  Op	  voorstel	  van	  de	  voorzitter	  is	  voorgesteld	  om	  
de	  lokale	  raden	  hun	  inbreng	  te	  laten	  hebben.	  Daar	  was	  men	  niet	  ontvankelijk	  voor.	  	  
Alex	  licht	  toe	  dat	  uit	  het	  onderzoek	  naar	  voren	  kwam	  dat	  de	  klantbeleving	  zeer	  laag	  is.	  Daarom	  
stuurt	  de	  SDD	  een	  voorstel	  naar	  het	  gemeentebestuur	  om	  meer	  tijd	  te	  nemen	  voor	  het	  stuk	  en	  
de	  klantervaring	  daarin	  beter	  te	  positioneren.	  Het	  idee	  is	  om	  mensen	  van	  de	  
uitvoeringspraktijk	  erin	  te	  betrekken.	  De	  voorzitter	  vult	  aan	  dat	  dit	  strookt	  met	  onze	  
aanbevelingen	  om	  de	  lokale	  raden	  te	  betrekken.	  Zij	  kunnen	  betere	  input	  geven.	  	  
Nelleke	  v.d.	  Vos	  oppert	  om	  de	  rapporten	  die	  	  door	  AVI	  zijn	  opgesteld,	  over	  meldpunten	  
klantbeleving,	  te	  selecteren	  op	  het	  gebied	  Drechtsteden	  en	  deze	  gegevens	  te	  gebruiken.	  
Hetgeen	  er	  nu	  ligt	  is	  te	  mager,	  aldus	  SDD,	  men	  probeert	  daar	  iets	  aan	  toe	  te	  voegen.	  	  Dit	  
betekent	  dat	  het	  rapport	  later	  dan	  september	  opgeleverd	  zal	  worden.	  	  
	  

9.	   Regionale	  Klankbordgroep/	  contacten	  met	  de	  achterban	  
	   In	  het	  gesprek	  met	  de	  leden	  van	  de	  Regionale	  Klankbordgroep	  is	  met	  elkaar	  besproken	  hoe	  nu	  

verder	  te	  gaan.	  De	  uitkomst	  is	  om	  In	  lijn	  met	  samenstelling	  van	  de	  Reg.	  Adviesraad	  3	  
klankbordgroepen	  te	  maken	  op	  basis	  van	  de	  3	  sectoren	  binnen	  de	  Reg.	  Adviesraad	  die	  niet	  
kunnen	  terugvallen	  op	  een	  lokale	  raad.	  Het	  inrichten	  van	  deze	  thema-‐klankbordgroepen	  kan	  
een	  manier	  zijn	  om	  de	  sectoren	  meer	  body	  binnen	  de	  Reg.	  Adviesraad	  te	  geven.	  
Jan	  van	  Baren	  merkt	  op	  dat	  in	  de	  lokale	  raden	  ook	  niet	  alle	  doelgroepen	  zijn	  
vertegenwoordigd.	  We	  zijn	  het	  eens	  met	  de	  opmerking	  van	  Sijtze	  om	  de	  klankbordgroep	  
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Gehandicapte	  Zorg	  dan	  wel	  te	  beperken	  in	  relatie	  tot	  de	  Wmo.	  	  
Afgesproken	  wordt	  het	  voorstel	  in	  te	  brengen	  bij	  de	  lokale	  raden	  met	  de	  vraag	  wie	  men	  wil	  
afvaardigen.	  De	  voorzitter	  zegt	  toe	  het	  voorstel	  in	  het	  komende	  voorzittersoverleg	  ter	  
bespreking	  te	  geven.	  De	  reactie	  zal	  daarna	  naar	  iedereen	  worden	  gecommuniceerd.	  
	  

10.	   Klantenpanel	  Hoppers	  
	   Vergadering	  van	  7	  september	  is	  uitgesteld	  naar	  28	  september.	  
11.	   Website	  	  
	   Voortgang	  en	  deelname	  lokale	  raden	  aan	  de	  website:	  de	  lokale	  raden	  die	  conform	  de	  opzet	  

van	  de	  Regionale	  Adviesraad	  op	  de	  website	  mee	  willen	  doen,	  krijgen	  voor	  dat	  deel	  een	  eigen	  
offerte.	  	  
Is	  een	  lokale	  raad	  alleen	  gelinkt,	  dan	  wordt	  alleen	  voor	  dat	  deeltje	  betaald.	  	  
De	  voorzitter	  doet	  aan	  ieder	  de	  oproep	  om	  e.e.a.	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  realiseren.	  De	  website	  
beoogt	  de	  communicatie	  met	  de	  burger	  te	  optimaliseren.	  	  
	  

12.	   Financiën	  Regionale	  Adviesraad	  Wmo	  
	   Het	  financiële	  overzicht	  laat	  zien	  dat	  we	  binnen	  de	  begroting	  blijven	  die	  bij	  de	  SDD	  is	  

ingediend.	  Het	  Klantenpanel	  Hopper	  is	  in	  de	  begroting	  meegenomen.	  De	  voorzitter	  stelt	  voor	  
om	  het	  bedrag	  voor	  het	  jaar	  2016	  op	  hetzelfde	  niveau	  te	  houden.	  Als	  er	  nog	  aanvullende	  
projecten	  bij	  moeten,	  dan	  verzoekt	  de	  voorzitter	  dat	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  melden.	  	  
Deze	  maand	  zal	  de	  begroting	  voor	  2016,	  met	  een	  motivatie	  worden	  ingediend.	  	  De	  aanvraag	  
kan	  rechtstreeks	  per	  brief	  naar	  het	  Drechtsteden	  bestuur	  en	  t.a.v.	  Alex	  Buchinhoren.	  	  
	  

13.	   Rondje	  lokale	  raden	  en	  sectoren	  
	   Sliedrecht	  	  

• Henk	  Visser;	  In	  Sliedrecht	  is	  een	  externe	  vertrouwenspersoon	  Wmo-‐cliëntenondersteuning	  
ingehuurd.	  Deze	  persoon	  bemiddelt	  om	  het	  gesprek	  op	  gang	  te	  brengen.	  Het	  is	  een	  vorm	  
van	  mediation.	  Gaat	  op	  basis	  van	  incidenten.	  	  
Wim	  van	  Krimpen	  voegt	  toe	  dat	  de	  gemeente	  Alblasserdam	  daarvoor	  iemand	  in	  dienst	  
heeft	  genomen.	  	  

• De	  voorzitter	  vraagt	  naar	  Respijtzorg;	  daar	  loopt	  een	  onderzoekje	  naar,	  aldus	  Henk.	  
• Ook	  over	  het	  Mantelzorgcompliment	  wordt	  gesproken.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  weer	  op	  te	  

tuigen.	  In	  ieder	  geval	  voorkomen	  dat	  het	  niet	  vrijvalt	  aan	  de	  algemene	  middelen.	  	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  Mantelzorgcompliment	  ook	  op	  de	  agenda	  staat	  van	  het	  
komende	  voorzittersoverleg.	  Er	  zijn	  nl.	  grote	  verschillen	  in	  de	  diverse	  gemeentes	  	  

Zwijndrecht	  
• Jan	  van	  Baren	  meldt	  dat	  de	  lokale	  adviesraad	  op	  zoek	  moet	  naar	  een	  nieuw	  lid.	  Degene	  

met	  Mantelzorg	  in	  het	  pakket	  is	  helaas	  vertrokken.	  	  
In	  samenwerking	  met	  Vivera	  heeft	  een	  brede	  werkconferentie	  plaats	  gevonden	  waar	  ook	  
gemeenteraadsleden	  aan	  deelnamen.	  Hierin	  stond	  het	  onderwerp	  Cliëntenondersteuning	  
centraal.	  Dit	  heeft	  geleid	  tot	  het	  indienen	  van	  een	  raadsvoorstel.	  	  

• Zwijndrecht	  maakt	  ook	  gebruik	  van	  een	  externe	  vertrouwenspersoon	  Wmo.	  
• De	  bibliotheek	  is	  lid	  geworden	  van	  de	  lokale	  adviesraad.	  
• Een	  pilot	  van	  Sociale	  Wijkteams	  is	  afgerond	  en	  wordt	  besproken.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  deze	  

pilot	  in	  Zwijndrecht	  verder	  uit	  te	  rollen.	  Hiervoor	  zal	  een	  coördinator	  (nieuwe	  functie)	  
worden	  aangesteld.	  

Hendrik	  Ido	  Ambacht	  
• Tineke	  refereert	  naar	  een	  artikel	  in	  de	  Volkskrant	  waarin	  staat	  dat	  in	  126	  gemeentes	  de	  

kostprijs	  voor	  voorzieningen	  wordt	  verhoogd.	  Dit	  onderwerp	  is	  vandaag	  al	  eerder	  ter	  
sprake	  gekomen.	  Alex	  antwoordt	  dat	  er	  gemeentes	  in	  Nederland	  zijn	  die	  een	  hogere	  
grondslag	  hanteren	  dan	  de	  kostprijs.	  Dat	  is	  wettelijk	  niet	  toegestaan.	  

• Vraag	  aan	  SDD:	  	  Hoe	  gaat	  Drechtsteden	  om	  met	  het	  overnemen	  van	  voorzieningen	  uit	  
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niet-‐Drechtsteden-‐gemeentes?	  	  
Alex	  antwoordt	  dat	  de	  artikelen	  door	  de	  gemeente	  worden	  geleased	  en	  de	  voorziening	  
niet	  wordt	  overgenomen	  als	  mensen	  vanuit	  een	  andere	  gemeente	  naar	  Drechtsteden	  
verhuizen.	  Een	  uitzondering	  daarop	  is	  als	  de	  gemeente	  nieuwe	  contracten	  afsluit	  bij	  
aanbesteding.	  	  Uit	  de	  discussie	  die	  hierop	  klinkt	  een	  signaal	  door	  aan	  de	  SDD	  om	  voor	  
‘deze	  verspilling	  van	  geld’	  een	  oplossing	  te	  bedenken.	  	  

• Tineke	  heeft	  vernomen	  dat	  het	  CAK	  mensen	  per	  brief	  informeert	  dat	  men	  vrijgesteld	  is	  van	  
bijdrage	  Wmo	  indien	  men	  een	  eigen	  bijdrage	  Wlz	  betaald.	  Dit	  is	  bij	  SDD	  niet	  bekend;	  
Tineke	  overhandigt	  Alex	  de	  betreffende	  brief.	  	  

• Ter	  info:	  de	  balie	  Sociaal	  Wijkteam	  in	  HiA	  verstrekt	  onjuiste	  informatie	  w.b.	  de	  
mogelijkheid	  om	  een	  voorziening	  aan	  te	  vragen.	  	  De	  Wmo-‐adviesraad	  HiA	  gaat	  hierover	  
een	  klacht	  indienen	  bij	  gemeente	  HiA.	  	  	  

	  
14.	  	   Rondvraag	  en	  wvttk	  

• Nelleke	  v.d.	  Vos:	  De	  Wmo-‐raad	  Dordrecht	  heeft	  in	  een	  vergadering	  de	  	  beleidsmedewerker	  
die	  belast	  is	  met	  Mantelzorgbeleid	  op	  bezoek	  gehad.	  Aangegeven	  is	  dat	  de	  Wmo-‐raad	  
Drechtsteden	  wordt	  meegenomen	  in	  het	  MZ-‐beleid.	  	  
	  

Van	  de	  rondvraag	  wordt	  verder	  geen	  gebruik	  gemaakt.	  

15.	   Sluiting	  
	   De	  voorzitter	  bedankt	  iedereen	  voor	  zijn/haar	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering	  om	  21.50	  uur.	  	  

	  
De	  volgende	  vergadering	  is	  op	  2	  november	  in	  Hendrik	  ido	  Ambacht.	  	  

	  
	  
	  
Besluiten-‐	  /	  actiepuntenlijst	  vergadering	  	  	  	  
	  
Agendapunt	   Wat	  	   Wie	   Wanneer	  

060715-‐3.1	   Casus	  hhulp	  >	  betreft	  welk	  instituut	  ?	  	  
naar	  André	  Adriaanse	  

Roos	  Vigelius	   	  

060715-‐3.2	   Signaal	  over	  aanvraag	  hhulp	  zoekt	  André	  
uit	  

André	  Andriaanse	   	  

070915-‐3.1	   Deelname	  aan	  inkooptafel	  (fysiek),	  Ronald	  
stuurt	  uitnodiging	  en	  agendastukken	  

Wim	  van	  Krimpen	   ok	  

	   Tevens	  op	  agenda	  3	  nov.	  	   Voorzitter	  +	  Nelleke	  
v.d.	  Vos	  

	  

070915-‐3.2	   Versnelde	  procedure	  m.b.t.	  hulpvraag	  bij	  
ontslag	  uit	  ziekenhuis	  >	  op	  agenda	  SDD!	  

SDD	   	  

070915-‐5.1	   Stuk	  over	  twee	  gedachtegangen	  m.b.t.	  
zorgmijding.	  	  

SDD	  (Alex)	   	  

070915-‐5.2	   Informatiebrief	  over	  aanpassingen	  
Verordening	  Wmo	  

SDD	  (Alex)	   	  

070915-‐9	   Voorstel	  over	  opzet	  Regionale	  
Klankbordgroep	  bespreken	  in	  
voorzittersoverleg	  

Pieter	  Struijs	   	  

070915-‐12	  
	  

Evt.	  projecten	  aanleveren	  bij	  voorzitter	  
–	  ter	  aanvulling	  op	  begroting	  2016	  –	  	  

Allen	   21	  september	  
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