
1 
 

  
REGIONALE ADVIESRAAD WMO 

 
Verslag 

 

Datum: 11 januari 2016 

 

Aanwezig:  

Dhr. P. Struijs   Voorzitter 
Dhr. S. Wiersma  GZ 
Dhr. J. Oudenaarden  Zorg Thuis 
Mw. R. Vigelius   GGZ 
Dhr. J. van Baren  Zwijndrecht  
Mw. C.M. Veldhuisen  Hendrik- Ido-Ambacht 
Mw. P.  Cremers  Dordrecht 
Dhr. A. Adriaanse  Manager Wmo SDD 
Dhr. H. Visser   Sliedrecht 
Dhr. H. Vermeulen  Papendrecht 
Dhr. W. van Krimpen  Alblasserdam 
Mw. N. van der Vos  Zorgbelang Zuid-Holland (ondersteuning en verslag) 
 
Mevr. D. Kodde   mantelzorg 
Mevr. I. van Sluysdam  hoofd MFC Alblasserdam 
 
Afwezig 
De heer J. Boersma  SDD 
Mw. N. Schelfhout  Zorgbelang Zuid-Holland (verslaglegging) 
 

 

 

PUNT ONDERWERP OPMERKINGEN/BESLUIT/VERVOLG 

1.  Opening en mededelingen 
en vaststellen van agenda  
Actie: Nelleke v.d. Vos 

Pieter Struijs opent de vergadering. Hij wenst iedereen een goed 
2016 toe.  
Bij afwezigheid van de notulist zal Nelleke van der Vos een 
uitgebreide besluitenlijst maken. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Presentatie over 
Leerwerkbedrijf Smile 

Welkom aan Ingrid van Sluysdam, hoofd MFC. Zij vertelt enthousiast 
over het ontstaan en de mogelijkheden van het MFC. Vooral over 
het leer-werkbedrijf waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen werken. Voor meer informatie zie: 
http://www.lwbsmile.nl 
 

3. Mantelzorg 
 
Actie 
Nelleke stuurt Dineke 
vergaderdata 

Dineke Kodde, nu voorzitter van het Platform Mantelzorg ZHZ, wil 
graag met de regionale raad komen tot een groep mensen om te 
sparren over de behoeften en knelpunten bij mantelzorgers. Doel: 
met elkaar zaken voor het voetlicht van gemeenten en Wmo-raden  
brengen. 

http://www.lwbsmile.nl/
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Na een gesprek over het nut, noodzaak en de manier waarop wij 
mantelzorg aandacht kunnen geven, wordt afgesproken dat Dineke 
voorlopig deel neemt aan onze vergaderingen. Zij zal een werkgroep 
mantelzorgers bij elkaar roepen. Wij zullen in september het effect 
evalueren. 
 

4. Notulen van 2 november 
2015 
 
b. Notulen en 
actiepuntenlijst van 2 
november 2015, tekstueel 
en naar aanleiding van 
 
Actie: André Adriaanse 
 

Notulen: 
Pt 6: klimaat moet zijn ‘primaat’  
Pt 12: Overleg Centrale Drechtsteden moet zijn ‘Onderzoekcentrum 
Drechtsteden’ 
n.a.v. communicatieplan Wmo: André Adriaanse zoekt uit of er een 
communicatieplan Wmo naar burgers is. Zo nee, dan brengen wij 
een ongevraagd advies uit om een plan te maken. 
 
Actiepuntenlijst: 060715-3.2 afvoeren 
070915-3.2, afvoeren, de spoedprocedure bestaat 
021115-3, afgehandeld 
021115-5, namen zijn doorgegeven. Uitwerking liep iets anders dan 
men zich voorstelde 
021115-11, afgehandeld 
021115-11, regionaal platform Jeugd bestaat niet meer. Contact met 
Participatiedeel wel opnemen 
De notulen worden met de wijzigingen vastgesteld. 
 

5. Post 
Actie: Roos Vigelius volgt 
de veranderingen en 
koppelt terug 

Roos koppelt terug dat zij een goed gevoel heeft over de GGZ-inloop 
bij Xiejezo en wat terughoudend is over de inloop bij Wielstaete, 
omdat daar kwetsbare mensen van verschillende achtergronden bij 
elkaar komen. Zij houdt ons op de hoogte. 
André antwoordt Tineke dat gespreide betaling voor de bijdrage in 
de kosten niet mogelijk is. Het innen van de bedragen is aan het 
CAK. De cliënt krijgt de kostprijs van hulpmiddelen en kan besluiten 
om er op in te gaan of niet. 
 

6. In gesprek met de SDD 
 
Actie: André Adriaanse 

Geen nieuwe zaken van de SDD. 
Tineke vraagt of de SDD signalen heeft dat het CIZ niet altijd een 
WLZ-indicatie af wil geven maar verwijst naar de Wmo. André vraagt 
het bij de desbetreffende afdeling na. 
Tineke wijst op een brief van het CIZ over een brief met een vraag 
over de diagnose en degene die hem heeft gesteld. Dat is moeilijk 
als het om een situatie gaat van iemand die bijvoorbeeld polio heeft 
gekregen in een Jappenkamp. 
Hoe gaat de SDD daar mee om? 
Persoonlijke Verzorging kan horen bij de WLZ, de Zorgverzekering of 
de Wmo en zij constateert dat daar fouten in worden gemaakt. 
Welke consequenties zijn er voor de cliënt? 
 

7. Terugblik op 
themabijeenkomst 09-12-
2015 
Actie: Allen 

Men is tevreden over de deelname van de sprekers en de 
belangstelling. Wij spreken af dat de leden binnen 14 dagen 
reageren op de conclusies en aanbevelingen van Aaike Kamsteeg en 
Nelleke van der Vos. Daarna zal het geheel naar de 
Drechtstedengemeenten worden gestuurd. 
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8. Financiën RRaad 
 
 
 
 
Actie: 
André Adriaanse, Pieter 
Struijs, Nelleke van der 
Vos 
 
 
 
 
Hans Vermeulen 
 
 

Het overzicht laat zien dat er een flinke overschrijding zit in de 
personele ondersteuning. De overige kosten zijn ruim binnen het 
budget. 2015 was een start van de nieuwe raad, we hebben 
aanlooptijd nodig gehad. 

- De overschrijding groot en de signalering schoot te kort. De 
voorzitter wil voor dit jaar afspraken maken met Zorgbelang 
over een lumpsum benadering. Een gesprek met Zb plannen 
na de finale cijfers; 

- De raad kijkt zorgvuldig waar de inzet van de medewerkers 
noodzakelijk of gewenst is. Bijvoorbeeld: bij het 
vervoerspanel is misschien alleen ondersteuning nodig bij de 
voorbereiding en verslaglegging kan minder uitgebreid; 

- Inzetten van egalisatiereserve voor overschrijding? Hans 
Vermeulen geeft aan dat de oude Stichting Regionale Raad 
nog bestaat, hij zoekt het uit bij de Kamer van Koophandel. 

9.  Klankbord/werkgroepen/ 
contacten met de 
achterban 
Klantenpanel 
Hoppers/vervoerspanel 
Actie: Nelleke v.d. Vos 
Leden informeren over de 
planning 
 
Actie: Nelleke van der Vos 

1. Nelleke en Joyce: 
overzicht 
aangemelde leden 
naar de leden van 
de regionale raad 
sturen 

2. Brief naar leden 
van de ‘vroegere’ 
klankbordgroep 

 

Het klantenpanel Hoppers/vervoerspanel zal bij elkaar komen als het 
bestek klaar is. André Adriaanse verwacht dat dit eind maart zo ver 
is. Wij plannen een vergadering voor begin april.  
Henk Visser zegt dat de Drechthopper in Sliedrecht weinig ritten 
heeft omdat er ook een Sliedrechtshuttle is. Zie 
http://waardeburgh.nl/extra-diensten/sjuttul 
 
 
 
De werkgroepen zijn nog niet actief. 
Sijtze Wiersma stelt groep GZ samen, de werkgroep voorzitters 
bepalen de breedte van hun platform. 
Joyce zal het overzicht van de vertegenwoordigers uit de lokale 
raden doorsturen. 
 
De leden van de ‘vroegere’ klankbordgroep AWBZ-Wmo transitie 
krijgen de opzet van de werkgroepen met een verzoek om deel te 
nemen aan deze groepen. 

10.  Rondje lokale raden en 
deskundigen van de 
sectoren Zorgthuis, GGZ 
en GZ 
 

Geen bijzonderheden of al aan de orde geweest. 

11.  Rondvraag en wvttk 
 
Actie: Tineke Veldhuisen 
 
 

Brief van Wmo-adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht aan het College 
over de financiële gevolgen van kosten algemene voorzieningen en 
de bijdrage in kosten Wmo. Tineke houdt ons op de hoogte van de 
reactie. 

 

12. Sluiting De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de 
vergadering om 21.30 uur. 
 

 

http://waardeburgh.nl/extra-diensten/sjuttul
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