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1. Opening, mededelingen en vaststellen van agenda 

 De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom.  
 

2.  Korte presentatie over De Blije Borgh 

 Aan de hand van filmmateriaal schetst Han Hendrikse een beeld van de zorgorganisatie De 
Blije Borgh. Opgericht als een bejaardenhuis vanuit de kerken probeert De Blije Borgh open te 
staan voor alle mensen in HIA door meer dan alleen zorgverlener te zijn. Men richt zich steeds 
meer op welzijn en welbevinden op diverse locaties in HIA voor mensen die dat nodig hebben; 
senioren, mensen met verpleeghuisindicatie maar ook degenen die gebruik maken van 
restaurant en ontmoetingsruimten. 
In het filmpje wordt de samenwerking met Syndion zichtbaar; mensen met een beperking 
worden ingezet in De Blije Borgh. De ruimte, eten, drinken en kleding worden gefaciliteerd 
door Blije Borgh. Syndion regelt de begeleiding. Hierdoor ontstaat een enorme chemie; er 
wordt zinvolle dagbesteding gecreëerd en de kwaliteit voor de bewoners ziet men vergroten. 
Daarnaast richt men zich ook op de vrijwilligers. In het domein tussen vrijwilliger en Syndion zit 
een overlapping die wel vraagt om begeleiding en sturing.  
Het tweede filmpje gaat over de locaties van de Blije Borgh en de kernwaarden zoals die in het 
meerjarenperspectief voor de komende 4 à 5 jaar zijn opgesteld en afgestemd.   
De doelstellingen en kernwaarden zijn erop gericht om mensen zo lang mogelijk in de eigen 
vertrouwde omgeving te laten wonen met zorg die nodig is en te stimuleren dat mensen elkaar 
blijven ontmoeten. De focus richt zich meer op welzijn en welbevinden. De Blije Borgh biedt 
zorg aan huis en zorg in de 4 locaties.  
Voor meer informatie is een brochure over het meerjarenperspectief op te vragen.     
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Vervolgens licht Han Hendrikse de tak ‘Bloei’ toe. Hierin is de voormalige, lokale 
Volksuniversiteit ondergebracht. Een groep docenten verzorgt lessen in de locaties van de Blije 
Borgh (zgn. ontmoetingscursussen,  kerststukken maken, inrichtingen, koken etc.). Hierdoor 
kan efficiënt gebruik worden gemaakt van ruimtes die overdag in gebruik zijn maar ’s avonds 
leeg staan. De Blije Borgh betaalt de docenten en stelt de ruimtes beschikbaar; deelnemers 
betalen marktconforme prijzen voor de lessen. De inkomsten en uitgaven van de VU zijn 
ondergebracht bij Bloei en worden gecoördineerd door een medewerker van de Blije Borgh.  
Dit genereert extra inkomsten voor de Blije Borgh.   
De lessen worden voor mensen uit HIA georganiseerd, maar uit andere gemeenten is men ook 
welkom. In principe gaat men niet over de grenzen van HIA heen. Ook niet voor de zorg! 
 
Gevraagd wordt naar de verdeling eigen medewerkers en vrijwilligers; dat is 1 op 1 en meer 
dan gemiddeld.  
Vervolgens wordt de vraag gesteld of verdringingszaken een rol spelen. Dit blijkt niet zo te zijn. 
Er wordt veel aan gedaan om de vrijwilligers te behouden. Daarom lukt het ook om de 
kwaliteit van de zorg hoog te houden. Geconstateerd wordt dat de bedrijfsvoering perfect op 
orde is. De overhead is heel laag om de kostprijs zo laag mogelijk te houden.   
Tot slot wordt nog van gedachten gewisseld over het feit dat er steeds meer mensen bij komen 
met dementie. Ook in HIA dreigt de capaciteit van verpleeghuiszorg steeds meer naar een 
tekort te gaan.  
Er worden geen crisisplaatsingen gedaan, die gaan naar locaties buiten Ambacht.  
De capaciteit van de Blije Borgh is altijd vol. Voor de toekomst worden hierin wel problemen 
voorzien. Stagnatie is een zorg. Met het zorgkantoor is steeds overleg over de capaciteit. Voor 
komend jaar blijft de capaciteit behouden, helaas geen verhoging.  
Met complimenten voor het leerzame en hartverwarmende verhaal wordt de presentatie van 
Han Hendrikse afgesloten.  
 

3.  Notulen van 7 september 2015 

 Redactioneel: 
Pag. 2, laatste regel: waar staat ‘de gemeente’ moet zijn ‘de SDD’ 
Met inbegrip van de wijziging worden de notulen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
Pag. 1, punt 2: mw. Baars is afgetreden als bestuurder. Sinds 1 oktober is dhr. J. Nierstrasz 
aangesteld als interim-bestuurder.   
Pag. 4, 4e bolletje: In het gesprek tussen het Platform MZ ZHZ en de voorzitters van de lokale 
raden is gesproken over het vermelden van de mogelijkheid voor onafhankelijke 
ondersteuning op de aanvraagformulieren. Het platform MZ ZHZ zou hiervoor een nieuwe 
brief aan de SDD formuleren. Niet duidelijk is of deze brief bij SDD is binnengekomen en 
verwerkt. Zowel Jelle als Nelleke zullen dit checken en zo nodig doorsturen naar de SDD.  
Pag. 6. Tineke Veldhuisen maakt zich sterk voor onze website waaraan de lokale raden zijn 
gelinkt voor zover men dat wil, dat is de opzet. Alle definitieve stukken worden op de site van 
de regionale raad geplaatst.  
Actiepunten: 
070915-3.1 Deelname aan inkooptafel (fysiek); Wim van Krimpen zou door SDD uitgenodigd 
worden voor de inkoop ziektekostenverzekering; Wim heeft een gesprek gehad met de 
verantwoordelijke persoon bij SDD. Dit jaar is de verzekering al rond, de huidige 
ziektekostenverzekeraars blijven. Afgesproken is dat hij volgend jaar tijdig betrokken zal 
worden. De basispolis is afgestemd op chronisch zieken. Premies zijn medio november bekend. 
070915-9 Voorstel over opzet transformatie Regionale Klankbordgroep bespreken in 
voorzittersoverleg: is gebeurd en de voorzitters zijn in principe daarmee akkoord. Zij koppelen 
het terug naar de lokale Wmo-raden.  
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4. Post 

  Mail van Wmo-adviesraad Papendrecht over Klankbordgroepen 
Hans Vermeulen licht desgevraagd dit bericht toe. In Papendrecht is men bezig lokale 
klankbordgroepen in te stellen en men vraagt zich af of dit dan ook nog regionaal moet 
gebeuren.  
De voorzitter geeft aan dat het één het andere niet uitsluit. De regionale klankbordgroepen op 
thema worden samengesteld uit de deskundigen vanuit de lokale Wmo-raden en aangevuld 
met ervaringsdeskundigen. Ieder kan zich hierin vinden; Hans Vermeulen koppelt e.e.a. terug. 
Het mailbericht wordt verder niet behandeld. Zie verder onder punt 8 over dit onderwerp. 
 

 Voorstel regionaal Vervoersplatform (ter info) 
Dit voorstel is reeds besproken in het Klantenpanel Hoppers en staat nu ter informatie op de 
agenda. Met het voorstel wordt beoogd om het doelgroepenvervoer te verbeteren, ook de 
huidige vervoerders staan erachter. Enkele kanttekeningen: 
het wordt een optimistisch stuk genoemd, waarbij de vraag rijst of het doelgroepenvervoer 
echt doelmatiger wordt en aan efficiency wint. 
Het wordt jammer gevonden dat er geen sterkte/zwakte analyse in het voorstel zit 
Voor de Wmo-adviesraad is het belangrijk dat de cliënt centraal staat. Het stuk wordt voor 
kennisgeving aangenomen.  
 

 Mail van Jan van Baren, zie onder punt 5 
Informatie over dienstencheques van Annelies Nijhuis, zie onder punt 5 
 

5. In gesprek met de SDD 

  Dienstencheques, n.a.v. vraag van Zwijndrecht en informatie van Annelies Nijhuis 
Jan van Baren licht toe dat vanuit de Wmo-raad Zwijndrecht actie is ondernomen richting SDD 
om de aanvraag voor dienstencheques anders te organiseren dan uitsluitend digitaal. Hierop is 
positief door de SDD geanticipeerd en een aanvullend proces georganiseerd om het, voor 
mensen die niet thuis zijn met internet of een computer, gemakkelijker èn mogelijk te maken 
om dienstencheques te kunnen kopen. 
Vervolgens wordt gediscussieerd over de term ‘digitale beperking’; deze wordt als denigrerend 
ervaren. Tineke geeft aan dat zij eerder door de SDD is uitgenodigd om mee te denken vanuit 
de gebruikers bij het opstellen van informatie, brieven etc. Zij vindt het jammer dat dit niet bij 
dit onderwerp is gebeurd.  
Samenvattend: het signaal voor de verbetering van de procedure is opgepakt; aanvullend 
vragen we om dat op een duidelijke en simpele manier te organiseren. Tineke, Roos en Sijtze 
geven aan hierin met de SDD mee te willen denken/praten.  
Jelle Boersma neemt dit mee; hij vult aan dat de voorliggende procedure wel heel intuïtief 
wordt ingericht, met grote symbolen. Mensen worden d.m.v. advertenties en via verschillende 
instanties geattendeerd op, en geholpen om de dienstencheque aan te vragen.  
 
Vervolgens wordt de vraag gesteld of de uitgegeven dienstencheques worden geregistreerd 
per gemeente. Jelle Boersma beantwoordt de vraag met ‘nee’. De 100.000 cheques die per 
jaar verdeeld kunnen worden waren in eerste instantie bedoeld voor de aanbieders, om deze 
uit te zetten onder degenen die reeds gebruik maakten van huishoudelijke ondersteuning. Nu 
is de doelgroep 75 + eraan toegevoegd, het wordt breder uitgerold, maar het budget voor 
communicatie is beperkt. Het is een tijdelijke maatregel die na 2016 nog slechts 1 jaar duurt. 
Er wordt wel gekeken hoe deze tijdelijke maatregel uitwerkt. Wellicht is het een instrument 
voor de toekomst.  
 

 2e rapportage nieuwe Wmo-voorzieningen (ter informatie) 
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De rapportage is een vervolg op de cijfers van de vorige keer. De voorzitter constateert dat er 
een afname te zien is van het gebruik van voorzieningen, voornamelijk ten gevolge van de 
nieuwe indicaties. Het aantal bezwaren en protesten is minimaal en daarmee is het een 
positief verhaal, concludeert de voorzitter. 
Sijtze Wiersma zou graag zien dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de oorzaak waarom 
mensen geen aanvraag indienen terwijl men wel de indicatie heeft; het is wel een behoorlijk 
hoog percentage. Deze vraag heeft Sijtze ook neergelegd in het transitieoverleg.  
Op basis van de rapportage gaat de vergadering  ervan uit dat ieder de zorgt krijgt die men 
nodig heeft! 
Toch zijn de cijfers ook verontrustend als gekeken wordt naar welke mensen hulp krijgen, 
aldus Sijtze. Hij doelt daarmee op de groep psychisch verwarde mensen die op straat leven. Er 
staat een enorme druk op de opvang van het Leger des Heils. Ook dit punt heeft hij in het 
transitieoverleg naar voren gebracht.  
 
Jelle Boersma reageert hierop. Hij heeft niet gehoord dat er zwaar bijgestuurd moet worden, 
zijn het incidenten of structurele zaken. Hij geeft aan dat het inkoopteam hier bovenop zit; er 
zijn periodegesprekken met aanbieders waarin de signalen worden besproken. Er ligt een 
standaardpakket aan kwaliteitseisen.  
In de toekomst wordt erop gestuurd om de inkoop doelgericht te gaan inrichten en periodiek 
te gaan toetsen of cliënten krijgen wat ze moeten krijgen en op de gestelde doelen. 
Afstemming tussen zorgverzekeraar, Wlz is nodig om tot één kwaliteitssysteem te komen en 
het aanbod van de aanbieders te monitoren. Drechtsteden is ermee bezig, echter er is een 
verschil tussen kwaliteitseisen voor behandeling van zorg en ondersteuning van 
administratieve zorg. Voor deze laatste is geen dure specialistische zorg nodig. Het geheel is 
een transitieproces van jaren.  
Tot slot breekt Roos Vigelius een lans voor maatwerk-ondersteuning bij psychiatrische 
patiënten.  
 

 Update AR inkoop Wmo (ter bespreking) 
De vragen worden door Jelle Boersma en Hans van Rooij beantwoord: 
Blz. 3 dia 4, Individuele Begeleiding 2016 (5); Wat wordt bedoeld met het onderscheid tussen 
de sectoren (VG, PSY, V&V) ? 
De tarieven worden nu bepaald door verschillende Cao’s; daar wordt in 2016 geen rekening 
meer mee gehouden. Men gaat denken in de vorm van ondersteuning die nodig is. Het is niet 
nodig om GGZ gespecialiseerde medewerkers in te zetten, dus niet meer kijken naar de aard 
van de beperking, maar kijken welke vorm van ondersteuning nodig is.  
Opmerking: De beoordeling is wel afhankelijk van de deskundigheid van de beoordelaar!  
De SDD heeft goede deskundigheid in huis. Er is nauwe samenwerking met de zorgaanbieders 
zelf en samen met de aanbieders moet het traject uit gespecificeerd worden. Het is geen 
eindplaatje.  
Uitleg van de term Perverse prikkel: Geen financiële prikkel meer om meer uren te draaien, 
maar een prikkel om te innoveren en binnen het bedrag de juiste middelen in te zetten. 
Nu worden er afspraken per jaar (volumes) afgesproken, waar een bepaald geldbedrag 
tegenover staat. Nu is in begin van het jaar vaak onderproductie, terwijl aan het eind van het 
jaar precies is geproduceerd conform de afspraken. Daar wil men nu van af komen door het op 
een andere manier in het systeem te zetten. De hoogte van de eigen bijdrage voor Individuele 
Begeleiding moet nog bepaald worden. Met de aanbieders zijn al tarieven afgesproken.  
Inhoudelijke was er geen enkel commentaar en hebben alle partijen ingestemd met deze 
systematiek. Het vervolgproces is nu dat het contract door het Drechtstedenbestuur wordt 
getekend. Dit betekent dat er 1 januari 2016 mee wordt gestart. Het vergt nog veel 
implementatiewerk en het jaar 2016 wordt dan ook een leerjaar!  
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N.B.: de Regionale Adviesraad heeft al in een eerder stadium ingestemd om de Inkoop Wmo 
voor Individuele Begeleiding anders te organiseren. Nu de inkoop is geregeld moet e.e.a. nog 
vertaald worden naar beleid. Deze vertaalslag in besluitvorming en beleidsregels zal ter 
advisering aan de Regionale Adviesraad worden voorgelegd.  
Hierop geeft Jelle Boersma aan dat er nog een zetel in de plenaire tafel beschikbaar is voor de 
Regionale Adviesraad. Hij adviseert met klem om daarvan gebruik te maken omdat daar alle 
besluiten met alle aanbieders worden genomen. Er kan ook worden meegesproken, juist nu de 
doorontwikkeling van de dagbesteding in beeld komt is het zeker plezierig als de adviesraad 
daarbij aanwezig is. 
Pieter Struijs geeft aan deze taak op zich te willen nemen. Jelle Boersma zal dit binnen de SDD 
doorgeven en Nelleke van der Vos zorgt voor het doorsturen van alle informatie naar Pieter 
Struijs.  
Hans van Rooij zegt toe het tijdspad voor besluit- en beleidsregulering na te kijken qua 
advisering. Hij stuurt dat naar Nelleke van der Vos. 
Tot slot licht Hans van Rooij toe dat de inhoud van de presentatie globaal terug te zien zal zijn 
in de beleidsregels. In de besluiten zullen zoveel mogelijk concrete bedragen worden 
opgenomen.  
Wim van Krimpen vraagt naar het communicatieplan Wmo van 2015 en 2016!  Jelle Boersma 
antwoordt dat er een beleidskader voor 4 jaar is vastgesteld; voor de nieuwe voorzieningen is 
een communicatieplan in de maak. Dat zal ook met de Regionale Adviesraad worden gedeeld.  
 
Hans van Rooij verlaat om 20.52 uur de vergadering. 
 

6. Themabijeenkomst 

 De voorzitter licht het programma van de themabijeenkomst toe: Patricia Savenije vertaalt het 
landelijk beleid naar het Drechtstedenbeleid. Vervolgens zal daarop worden gereageerd door:  
1. de Sociale Dienst Drechtsteden, 
2. wooncorporaties Trivire  
3. het verhaal van Beschut wonen in Hof van Sliedrecht en Sleijeborgh. Deze laatste met zowel 
sociale woningbouw als middel- en duurdere woningen.  
Hans Vermeulen oppert om van het item met Trivire ‘een dubbel’ te maken met een andere 
corporatie uit de Drechtsteden. Volgens de voorzitter is dat niet gewenst; met  wethouder 
Kamsteeg (die de bijeenkomst leidt) is afgesproken dat hij de bal heen en weer zal spelen 
tussen alle participanten.  
Jelle Boersma vraagt wat er precies van de SDD wordt verwacht, zodat hij e.e.a. goed kan 
afstemmen met  Patricia Savenije. Er worden een aantal speerpunten geventileerd, zoals: 

 hoe gaat de SDD met de voorzieningen om? En wat zijn de consequenties van ‘bouwen’ 
voor de maatwerkvoorzieningen. 

 Langer thuis wonen betekent niet altijd in hetzelfde huis, hoe kan dat met zo min mogelijk 
druk op budget van de SDD.  

 Een ander punt is meer gericht op de  ‘voorzienbaarheid’. Vanuit demografisch oogpunt is 
te zien hoe de doorstroming en het primaat van verhuizing zal zijn. Ook daar wordt een 
belangrijke taak gezien voor de gemeente in combinatie met de woningcorporaties en 
projectontwikkelaars.  
De stellingname van het aanjaagteam is dat de regie bij de gemeente ligt. Hoe ziet de 
gemeente haar rol daarin?  

 Een andere interessante vraag is hoe men de verdeling van de woningvoorraad gaat 
aanpakken in Drechtstedenverband. Zo kunnen mensen verplicht worden naar een andere 
gemeente te verhuizen met het gevaar mensen uit hun sociale woonomgeving te halen. 

 De bijeenkomst graag afsluiten met aanbevelingen vanuit de gemeente.  
Het allerbelangrijk is om de discussie op gang te krijgen.  
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Jelle Boersma zal deze informatie met Patricia Savenije doornemen ter voorbereiding op haar 
presentatie. De voorzitter geeft aan de wethouder te zullen benaderen om eind november nog 
met alle sprekers bij elkaar te komen ter voorbereiding op de discussieavond. 
 
Tot slot worden nog een aantal praktische/aanvullende zaken aangestipt: 
De aanbiedingsbrief is vandaag naar de leden van de Reg. Adviesraad gemaild. De 
uitnodigingen worden morgen verstuurd. Iedereen mag zelf nog geïnteresseerden uitnodigen. 
In de aanbiedingsbrief wordt gesproken over regiotafels. Juist omdat het instellen van 
regiotafels nationaal beleid is, is gemeend dit in de brief te vermelden.  
Jan van Oudenaarden adviseert zeker Han Hendrikse uit te nodigen. Nelleke van der Vos zal 
dat nog checken.  
Tot slot de oproep aan de lokale raden om te bewerkstelligen dat de beleidsambtenaar, 
wethouder en een afvaardiging van de lokale raden naar de themabijeenkomst komt.  
 

7.  Terugkoppeling : 

  fysieke inkooptafel Wmo (Wim van Krimpen) 
Al besproken onder punt 3. 

 voorzittersoverleg Wmo-adviesraden (Pieter Struijs) 
Ook reeds aan de orde geweest. 

 Klantenpanel Hoppers (Pieter Struijs) 
De voorzitter geeft een korte terugkoppeling. Het was een uitstekende vergadering waarin 
werd concludeert dat het met de Hopper heel goed gaat. De brief van Alblasserdam is ook 
afgehandeld, alle klachten zijn behandeld. De volgende keer komt de regievoering en 
uitwerking aan de orde.  
 

8.  Klankbordgroepen 

 De voorzitter stelt voor om in januari 2016 van de drie Klankbordgroepen-op-thema (thuiszorg, 
gehandicapten en GGZ) een vergadering uit te schrijven, waarbij de lokale vertegenwoordigers 
met betreffende deskundigheid aanwezig zijn, alsmede de leden die in de oude 
Klankbordgroep zaten. In die vergadering kan een verdere strategie worden bepaald over het 
betrekken van ervaringsdeskundigen en organisaties. De leden van de oude klankbordgroep 
worden uitgenodigd en verdeeld op basis van hun expertise. Nadat de voorzitter het gelopen 
tijdpad en de afspraken heeft gememoreerd doet hij een dringend beroep op eenieder om 
ervoor te zorgen dat er vanuit de lokale raden leden worden aangeleverd vanuit diverse 
disciplines;  gaarne NAW-gegevens aanleveren bij voorbereidingsgroep. 
 
In januari/februari 2016 zullen data worden gepland (zie ook punt 4). De trekkers regelen zelf 
de bijeenkomsten. 
Van het Regionaal Platform Mantelzorg is een brief ontvangen met het verzoek om een 
gesprek. Dit platform zou graag aan onze raad gelinkt willen worden. De voorzitter geeft aan 
dat dit gesprek gepland is op 23 november; het is een vrijblijvend en oriënterend gesprek. 
 

9. Financiën Regionale Adviesraad Wmo 

 De subsidieaanvraag voor 2016 is goedgekeurd door SDD. 
 

10.  Vergaderschema 2016 

 Het meegestuurde voorstel zal nog gewijzigd worden omdat de datum van 16 mei op  
2e Pinksterdag valt. Het regelen van een locatie gaat conform het afgelopen jaar; wel wordt 
men verzocht een andere locatie te zoeken! 
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11. Rondje lokale raden en sectoren 

 De voorzitter vraagt naar de samenwerking met andere participanten in het veld in de 
verschillende gemeenten. Jan van Oudenaarden is nl. bij een themabijeenkomst van een 
koepel van Wmo-raden geweest. Daar bleek dat heel veel Wmo-raden veel breder in het 
sociale domein worden ingezet en veel verder zijn dan wij in Drechtsteden.  

 Wim van Krimpen vertelt dat in een bijeenkomst met B&W in Alblasserdam besloten is dat 
de Wmo-raad ook gaat inzetten op het domein jeugd en participatie. Men heeft ook 
adviesrecht. Ook naar de samenstelling van de Wmo-raad wordt gekeken. Na een jaar 
vindt hierover een evaluatie plaats.  

 In de gemeenten Papendrecht en Hendrik-Ido- Ambacht komt geen brede raad. In 
Zwijndrecht wel. Dordrecht is nog een vraagteken. 

 Ook de Wmo-adviesraad in Sliedrecht biedt, vooruitlopend op de nieuwe raad, plaats voor 
afgevaardigden t.b.v. van Jeugd; men wil deze doelgroep zo snel mogelijk mee laten 
draaien.  

 
Vervolgens vindt een discussie plaats over de adviesfunctie van de lokale raden en de 
regionale raad waar het gaat om de verschillende elementen Jeugd en Participatie. De 
voorzitter stelt voor om volgend jaar daar eens nader op in te gaan. De procesgroep die hier 
destijds mee bezig was, heeft hierover het beleidskader geschreven met doelstellingen voor de 
lokale en de regionale raad. Nelleke van der Vos zal dit stuk opzoeken en verspreiden.   
Tevens wordt geopperd om eens van gedachten te wisselen met het Regionaal Platform Jeugd 
over de raakvlakken tussen de Wmo-adviesraad en de Jeugdzorg. Besloten wordt om de 
voorzitter van voornoemd platform uit te nodigen (actie Nelleke van der Vos). 
 

12. Rondvraag en wvttk 

  Wim van Krimpen: aanbevelenswaardig noemt Wim de korte cursus die Zorgbelang heeft 
gegeven. Een korte snelle cursus die handvatten biedt om interviews te houden onder 
gebruikers van zorg. Met als doel meer te kunnen monitoren op onderdelen binnen de 
Wmo. 

 Ankie Cremers:  recent gelezen dat de gemeente Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden 
chronisch zieken en mensen met een beperking een tegemoetkoming biedt van € 350.  
Gebeurt dat ook in andere gemeente is haar vraag.  
Nelleke heeft daar onderzoek gedaan, op papier gezet en het staat op de website van de 
SDD. 

 Sijtze merkt terecht op dat hierin wederom geen oplossing is gevonden voor de digibeten. 
Hoe bereiken we die dan? 
De voorzitter refereert als goed voorbeeld op de cliëntondersteuner van de gemeente 
Alblasserdam, die zeer direct benaderbaar is voor digibeten. Ook het sociaal wijkteam is 
hiervoor een geschikt medium.  

 Jan van Baren vraagt naar de rapportage OCD. Nelleke meldt dat de rapportage van het 
Onderzoekcentrum  Drechtsteden over mensen die  bij de maatwerkvoorzieningen Wmo 
2015 buiten de boot vallen onvoldoende gegevens konden worden verkregen. Het 
onderzoek wordt uitgebreid en de opzet gedeeltelijk veranderd. 

 Hans Vermeulen: Binnen de gemeente Papendrecht is een bijeenkomst georganiseerd over 
het opzetten van een Sociaal Team. Een interessante bijeenkomst waaruit te constateren 
viel dat er verschillende werkwijzen zijn. In Papendrecht is hiervoor een coördinator 
aangetrokken.  

 Tineke: Er worden heel veel bijeenkomsten/symposia georganiseerd; Tineke stelt voor de 
interesse van ieder te inventariseren en de afvaardiging te coördineren en naderhand een 
verslagje rond te sturen. Nelleke van der Vos zal een opzet maken. 
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13. Sluiting 

 Het jaarlijkse etentje vindt plaats in ‘t Raedhuijs in Alblasserdam. Joyce Punt regelt het verder. 
 
De voorzitter sluit af door te melden dat hij een uitstekend gesprek met mw. Lambrechts heeft 
gehad. Zij gaf aan blij te zijn met de Regionale Raad zoals die nu functioneert. Met dank voor 
ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 21.55 uur. 
 

 
 
 
Besluiten- / actiepuntenlijst vergadering    
 

Agendapunt Wat  Wie Wanneer 

060715-3.2 Signaal over aanvraag hhulp zoekt André 
uit 

André Andriaanse  ? 

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

SDD Tijdens afwezigheid van 
Jelle door Alex.  
Stand ?? 

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

SDD (Alex) Idem  ?? 

070915-5.2 Informatiebrief over aanpassingen 
Verordening Wmo 

SDD (Alex) Idem  ??? 

021115-3 Brief Pl.form MZ ZHZ over  onafhankelijke 
cliëntondersteuning vermelden op 
aanvraagformulier. Is die brief beland bij 
SDD ? 

SDD (Jelle Boersma) 
en 
Nelleke van der Vos 

Nov. 2015 

021115-5 Tineke Veldhuisen, Roos Vigelius en Sijtze 
Wiersma willen meedenken –lezen van 
stukken SDD vanuit de gebruikers van 
zorg.  

Jelle Boersma 
communiceert 
binnen SDD 

Nov. 2015 

021115-8 NAW-gegevens aanleveren aan 
voorbereidingsgroep van experts op 
thema uit de lokale adviesraden  

Allen Nov. 2015 

021115-11 Voorstel procesgroep 2014 voor nieuwe 
regionale adviesraad Wmo, opzoeken en 
verspreiden met verslag 

Nelleke van der Vos dec. 2015 

021115-11 Uitnodigen voorzitter Regionaal Platform 
Jeugd in Wmo-adviesraad Drechtsteden 

Nelleke en Pieter Nov. 2015 

021115-12 Voorstel inventarisatie van belangstelling 
en bezoeken van bijeenkomsten/symposia 
door de leden van onze raad 

Nelleke van der Vos Jan. 2016 

 
 
 


