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Punt Onderwerp Opmerkingen/Besluit/Vervolg 

1. Opening en mededelingen en 
vaststellen van agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De voorliggende agenda wordt 
gevolgd. 

2. Korte Presentatie over BWI De voorzitter bedankt Karin Verlinde voor de gastvrijheid en geeft 
haar het woord om over het werk van BWI te vertellen. De 
oorsprong is een Stichting Welzijnswerk Ouderen, en is vanaf 2013 
een brede welzijnsinstelling. ‘De BWI verbindt! mensen aan elkaar 
en organisaties aan elkaar’. De omvang van de BWI is klein; met 
slechts 8 personen in dienst biedt men ondersteuning, maar 
verleent zelf geen zorg. BWI Is onderdeel van het sociaal team. 
Zie verder de uitgereikte PP Presentatie en de website 
http://www.bwi-papendrecht.nl 
 

3. Notulen van 11 januari 2016 De vorm van het verslag is meer een uitgebreide besluitenlijst. 
Heeft deze vorm de goedkeuring van de leden? Hier en daar kan 
wat extra informatie worden toegevoegd. In grote lijn kan ieder zich 
vinden in de voorliggende vorm.  
 

  
 

Redactioneel: 
Blz. 1: Hans Vermeulen toevoegen bij de Aanwezigen 

http://www.bwi-papendrecht.nl/
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Actie: Nelleke v.d. Vos / 
Pieter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie: Nelleke v.d. Vos / 
Pieter 

Blz. 1, punt 3 over mantelzorg: Wim mist de discussie dat er twijfels 
waren. Deze opmerking toevoegen aan het verslag.  
Blz. 3, punt 8, eerste regel moet luiden: ‘… in de personele 
ondersteuning door ZBZH’.  
Naar aanleiding van: 
Blz. 2, punt 4. André meldt dat er geen communicatieplan Wmo is. 
Conform afspraak in vorige vergadering brengen wij een 
ongevraagd advies uit om een communicatieplan te maken.  
Van de SDD, afd. Media en Middelen, is bericht ontvangen dat het 
Wmo-krantje niet meer uitgegeven wordt, met als reden dat 
nieuwswaarde en het aantal onderwerpen te klein is om te 
communiceren. Zowel André als Jelle hebben hierover geen info. Er 
vindt een gedachtewisseling plaats over het belang van een 
dergelijk medium en juist een bijdraagt om de Wmo met alles wat 
daarbij hoort onder de aandacht te brengen van de burgers te 
brengen.  
Besloten wordt hier een advies op te schrijven richting SDD. André 
en Jelle zullen het eveneens intern oppakken.  
Blz. 3, punt 8, 3e item over oude Stichting Regionale Raad; Hans 
heeft e.e.a. uitgezocht en zijn bevindingen naar iedereen gestuurd, 
incl. SDD.  
 

4. Faillissement Internos De mailwisseling tussen Jan van Baren en Pieter Struijs dient als 
onderlegger voor dit agendapunt. Het faillissement van Internos 
heeft veel partijen overvallen. De oorzaak wordt nog uitgezocht 
door de curator. André meldt (en Jan van Baren vult aan) dat 
vandaag vergaande gesprekken zijn gevoerd met één partij m.b.t. 
overname van de Wmo-werkzaamheden en personeel. Een 
definitief besluit volgt morgen.  
Het faillissement heeft te maken met de manier waarop 
marktpartijen zijn ingericht en waarin meer factoren een rol spelen. 
In dit licht vertelt Sytse Wiersma dat ook de Wielborgh in Dordrecht 
niet meer zelfstandig kan functioneren en op zoek is naar een 
partner.  

5.  Post 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 brief van mw. Ida v.d. Heiden (Internos) waarin zij aangeeft 
problemen te ervaren in de uitvoering van werkzaamheden. 
Alex Buchinhoren heeft de e.e.a. besproken met de 
leidinggevende van mw. v.d. Heiden. Jelle vertelt dat de SDD bij 
Internos voorlichting heeft gegeven en het nieuwe model t.a.v. 
de begeleiding nu duidelijk is bij de medewerkers. De SDD stelt 
zich wel de vraag hoe het zit bij andere organisaties.  
Deze uitleg wordt als voldoende beschouwd waarmee de brief 
is afgedaan.  

 Schema van SDD voor bijwonen van de Adviesraad. Vanwege 
ziekte van Alex is vandaag André aanwezig.  

 Ter informatie: Een studie over ‘Naar rechtmatige zorg in het 
gemeentelijke sociale domein’. Het onderzoek is een 
theoretische exercitie naar waar de risico’s liggen. Of de risico’s 
ook werkelijk optreden weten we niet. Om daar achter te 
komen gaat SDD fase 2 in; een conceptvoorstel tot het schrijven 
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Actie:  
Alle leden richting lokale 
Wmo-raad 

van een projectvoorstel ligt bij het MT van SDD. Het complete 
rapport is te vinden op de SDD-site. 

 N.a.v. de ontvangstbevestiging van gemeente Dordrecht over 
de aanbevelingen themabijeenkomst Langer Zelfstandig 
Wonen; Nelleke v.d. Vos meldt dat ouderenbonden in 
Dordrecht dit thema in het najaar zullen oppakken.  
In de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht zijn de 
Seniorenraden ook met dit thema bezig.  
Ook de andere leden worden opgeroepen dit onderwerp in hun 
raad aan te jagen en te activeren.  

 

6.  In gesprek met de SDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbesteden Woningaanpassingen: toelichting door André 

 De aanbesteding v.w.b. de losse voorzieningen is net achter de 
rug. Hier werkt men met indicatiegroepen (14 stuks). 

 De 2e aanbesteding betreft die van niet-complexe 
voorzieningen (Keuken/Douche), deze aanbesteding wordt 
onderhands uitgezet en zit in de afrondende fase. Men gaat 
met 2 percelen werken; Dordrecht en de rest van Drechtsteden. 

 De 3e aanbesteding betreft complexe woningaanpassingen 
zoals grote verbouwingen, liften etc. Dit bestek wordt in de 
markt gezet. Het IBD (Ingenieurs Bureau Drechtsteden) gaat 
met consulent op huisbezoek. Aan de hand van hun 
bevindingen wordt het bestek tot op detail geschreven. SDD 
krijgt prijscalculatie en materiaal-overzicht. Daarop krijgen alle 
partijen die hierop hebben ingeschreven hetzelfde bestek en 
wordt door de SDD op basis van de prijs gegund. IBD houdt 
toezicht, leest mee en begeleidt het hele project tot oplevering. 
De consulent blijft aanspreekpunt voor de klant. Als het heel 
technisch wordt op de Wmo-voorziening kan altijd een 
deskundige worden ingeschakeld.  

We ondersteunen de lijn die door SDD is gekozen. Alles wordt op de 
site van de SDD gezet zodra alles rond is. Het is ook een item voor 
de nieuwsbrief.  
 
Tineke geeft Jelle een brief mee voor een collega (gaat over 
diagnose bij CIZindicatie). 
 
Rapportage Nieuwe Wmo voorzieningen 2015 
De Raadsinformatiebrief is gisteren ontvangen en geeft ons op dit 
moment voldoende informatie.  
 
VNG-reactie: Wmo-eigen bijdrage. Fijn, deze VNG-reactie met een 
aantal uitgangspunten! De vraag is wat het VNG richting kabinet 
gaat doen. 
N.a.v. deze reactie wordt onze inbreng gevraagd en na te denken 
over de toekomstige ‘Wmo eigen bijdrage’. Binnen Drechtsteden is 
een fors overschot; met het oog op nieuw te maken beleid, wordt 
ons gevraagd na te denken over aanpassingen op de eigen bijdrage 
en met input richting SDD te komen. 
De reden van het grote overschot is voornamelijk veroorzaakt door 
de opschoning van het bestand, aldus André. 
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1e Actie:  
André Adriaanse 
2e Actie: 
Nelleke v.d. Vos/Pieter 
Struijs  Discussiebijeenkomst 
organiseren 
 

 
Er vindt een gedachtewisseling plaats. De besluitvorming over hoe 
aan de eigen bijdrage gesleuteld kan worden, zal door de politiek 
genomen worden. Door het aanleveren van onze argumenten, pro 
en contra, het benoemen van aspecten etc. kunnen wij hierin een 
bijdrage leveren.  
Zodra er van de SDD een concept is opgesteld, zal dit met ons 
worden gedeeld. Daarna zullen wij een (aparte) discussie over dit 
onderwerp organiseren.  
Als uitgangspunt wordt aangehouden dat dit toekomstige beleid 
structureel is, dus ook voor de langere termijn. 
 
Vraag van Hans Vermeulen wordt door André beantwoord: 
Middelen die over zijn van 2015 blijven niet beschikbaar voor Wmo-
doeleinden, maar gaan naar de algemene middelen. Tenzij hiertoe 
een uitdrukkelijk verzoek aan het bestuur om bepaalde zaken uit 
die algemene middelen te realiseren. Hans Vermeulen wil hierover 
graag geïnformeerd blijven. Als voorbeeld noemt hij het MZ-
compliment dat in Papendrecht niet meer aan mantelzorgers wordt 
doorgegeven en naar de algemene middelen gaat. Hij is van mening 
dat dit principieel onjuist is en dat dit geld eigenlijk in het Sociaal 
Domein moet terugvloeien.  
  
Vraag aan SDD: 

 Sijtze complimenteert de SDD voor de wijze waarop uitleg is 
gegeven aan een groep mensen over het digitale systeem m.b.t. 
de dienstencheques. Heel goed voorbeeld hoe gemeente de 
burger betrekt om dingen te ontwikkelen. 
Jan van Baren is van mening dat er nog wel veel vanuit systeem 
wordt gedacht. André bedankt voor de feedback.  

 Wim: uit die bijeenkomst bleek dat mensen die via het Wmo-
loket naar de SDD worden geleid, vaak niet op de hoogte zijn 
over alle mogelijkheden voor de mantelzorger. Zijn suggestie is 
een soort inlichtingen set voor de Mantelzorger te maken en 
dat uit te reiken tijdens het Keukentafelgesprek. Hier actief mee 
omgaan.  
Op voorstel van de voorzitter zal dit ter bespreking worden 
gegeven aan het Platform MZ. 
Nelleke v.d. Vos meldt dat de beleidsmedewerker van 
Dordrecht met het nieuwe plan MZ naar de Wmo-raad komt.  

Deze aanbevelingen worden door SDD meegenomen in de 
communicatie voor het keukentafelgesprek. 

 

 Jan van Baren: De Adviesraad Zwijndrecht betreurt de afwijzing 
van de SDD om in de lokale adviesraad aanwezig te zijn. De SDD 
heeft geantwoord dat het onderwerp, nl. over de 
maatwerkvoorzieningen, thuis hoort in de Regionale 
adviesraad. Anderzijds is de adviesraad van Zwijndrecht wel 
uitgenodigd om bij de SDD op bezoek te komen.  
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 Praktische ondersteuning bij gesprekken worden nog niet altijd 
consequent uitgevoerd in Zwijndrecht. Dit punt is ook in het 
voorzittersoverleg aan de orde geweest (zie het verslag)  

 

 De SDD heeft ook het aanbod gedaan om mee te lopen met een 
Wmo-consulent. Tineke zegt dat dat in het verleden ook is 
gebeurd, het was een goede ervaring.  

 

  De voorzitter bedankt André en Jelle voor hun inbreng; zij verlaten 
om 21.00 uur de vergadering.  

7.  Projectvoorstellen 
Begeleiding en Beschermd 
Wonen en Opvang 

De voorzitter vraagt of Roos Vigelius vanuit haar deskundigheid 
deel wil nemen aan de inkooptafel. Roos geeft aan eerst een keer 
samen met Pieter te willen gaan. De volgende keer is dit overleg op 
7 april. Pieter en Roos regelen samen de afvaardiging vanuit onze 
raad. 
 

8.  Concept-jaarverslag 2015 Nelleke v.d. Vos: getracht is om het verslag op hoofdlijnen te 
schrijven en de essentie van onze activiteiten weer te geven. Het 
verslag in deze vorm vindt instemming.  
 

9.  Voorzittersoverleg en 
werkbezoeken 

De voorzitter van de Wmo-raad Hardinxveld-Giessendam was voor 
de eerste keer aanwezig bij het voorzittersoverleg.  
 

10.  Klankbordgroepen De overzichten met namen voor de verschillende klankbordgroepen 
laten een tegenvallend beeld zien. In het voorzittersoverleg is dit 
punt ook aan de orde geweest, met de vraag aan alle raden om 
namen door te geven.  
Nelleke stelt voor om de oude leden van de oude klankbordgroep 
nog eens aan te schrijven.  
Andere suggesties om mensen te vinden: 
- via de inkooptafel 
- cliënten van thuiszorgorganisaties 
- sociale team (wijkconsulent) 
- woningbouwvereniging 
 Van belang is dat we weten wat de problematiek is; juist mensen 
uit deze groepen horen veel. Sytze gaat de personen van de lijsten 
binnenkort benaderen. 
  

11.  
 
en  
 
12.  

Rondje Lokale raden en 
sectoren 
 
 
Rondvraag en wvttk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tineke beveelt aan: 1e item uit de aflevering van Kassa (5 maart 
jl.) over de problematiek Wlz-Wmo (uitzending gemist)  

 Roos geeft de folder betreffende onderzoek Mee / Zwijndrecht 
over MZ aan Nelleke v.d. Vos. Voor zover bekend is deze niet bij 
het secretariaat binnen gekomen. Voor diverse gemeenten is 
dit onderzoek gedaan (In Dordrecht heet de persona Johanna). 

 Jan van Baren meldt dat de SP een politiek café organiseert in 
Zwijndrecht donderdag 10 maart a.s. 

 Sijtze: De rol van het regionale transitieoverleg is verandert. Het 
overleg is teruggebracht tot 3 x per jaar. Het voornemen is om 
een breed overleg ( conferentie) te organiseren. De leertuin 
GGZ gaat van start. Ook van belang is het onderwerp Dementie 
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Actie: Nelleke 

en Ouderenzorg. Alle informatie van de Leertuin is te vinden op 
www.drechtzorg.nl 

 Leger des Heils heeft convenant gesloten met 
woningbouwcorporaties waar het gaat om huisvesting 
kwetsbare mensen. Belangrijk dat woningbouworganisaties oog 
hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving.  

 Wim: In Alblasserdam is de Wmo-adviesraad gestart met 
gesprekken met mantelzorgers en mensen met een indicatie 
om in beeld te krijgen hoe alles gaat. We worden op de hoogte 
gehouden. 
Nelleke/Pieter: Het Klantenpanel Hoppers zal pas bij elkaar 
worden geroepen op het moment dat er een plan is voor het 
personenvervoer. 
De raadsinformatiebrief zal aan de leden van het Klantenpanel 
Hoppers worden gestuurd.  

 Wim is door de SDD uitgenodigd om mee te kijken naar een 
nieuwe ziektekostenverzekering via de Sociale Dienst.  

 Wim refereert naar het onder punt 6 besproken item om 
aandacht te besteden aan MZ in het keukentafelgesprek. We 
besluiten aan mw. Kodde, als de voorzitter van het Platform 
MZ, hierover advies te vragen. Dat advies kunnen wij dan 
overnemen richting SDD.  
Dit punt wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.  

 

14.  Sluiting De voorzitter bedankt ieder voor zij/haar inbreng en sluit om 21.20 
uur de vergadering. 
 

  Volgende vergadering op 9 mei 2016 in Sliedrecht, locatie volgt 

 
 
 
 

http://www.drechtzorg.nl/

