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REGIONALE ADVIESRAAD WMO 

 
    Verslag 
 

 

Datum :  9 mei 2016 

Plaats :  Stichting Waardeburgh, locatie Parkzicht 

Aanwezig: Dhr. P. Struijs  Voorzitter 
  Dhr. J. van Baren Zwijndrecht 
  Mw. P. Cremers Dordrecht 
  Mw. D. Kodde  Mantelzorg 

Dhr. W. van Krimpen Alblasserdam 
  Mw. R. Vigelius  GGz 
  Mw. T. Veldhuisen Hendrik-Ido-Ambacht 
  Dhr. H. Vermeulen Papendrecht 
  Dhr. H. Visser  Sliedrecht 
  Dhr. S. Wiersma GZ 
  Dhr. A. Adriaanse Manager Wmo SDD 
  Dhr. H. van Rooij SDD 
  Mw. N. van der Vos Zorgbelang Zuid-Holland (ondersteuning) 
  Mw. N. Schelfhout Zorgbelang Zuid-Holland (verslaglegging) 
Gast:  dhr. A. Tahaparij Divisiemanager Zorg St. Waardeburgh, locatie Parkzicht 
Afwezig: dhr. J. Oudenaarden Zorg Thuis 
   
 

Punt Onderwerp Opmerkingen/Besluit/Vervolg 

   

1. Opening, mededelingen en 
vaststellen van agenda 

Voorzitter Pieter Struijs heet iedereen welkom, met dank aan 
Albert Tahaparij voor het gebruik van de vergaderlocatie.  
Aan de agenda wordt toegevoegd: Mantelzorg en informatie (zie 
notulen 7 maart jl. laatste punt rondvraag) 

2.  Korte presentatie over 
Stichting Waardeburgh 

Aan de hand van een Powerpoint presentatie vertelt dhr. Tahaparij 
over de organisatie Stichting Waardeburgh. De pp-presentatie 
wordt separaat naar iedereen gemaild.  
Vraag en antwoorden: 

 De discussie over Wmo-zorg en Wlz is breed gevoerd; het kost 
veel tijd om tot goede oplossingen te komen. 

 De stelling dat in Papendrecht geen samenwerking is tussen 
Stichting de Waardeburgh en andere organisaties, wordt niet 
herkend. Er wordt wel degelijk samengewerkt, maar er is ook 
concurrentie. Keuzevrijheid is belangrijk. M.n. in de ketenzorg 
Dementie vindt een goede samenwerking plaatst die breed 
door alle organisaties wordt getrokken. 
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 De indicaties worden gedaan via de verpleegkundigen die de 
regie voeren bij cliënt. De indicatiestelling wordt door de 
consulent Wmo-Drechtsteden gedaan. Intramuraal door het 
CIZ.  

 Zijn er ook contacten met andere doelgroepen dan Ouderen? 
Die zijn er zeker, zoals met verstandelijk gehandicapten 
organisaties als Gemiva en Philadelphia. Er komen ook cliënten 
wonen vanuit sociale dienst Beschermd Wonen en vanuit de 
psychiatrie; in de Waardeburgh zijn ze dan ‘gewone’ ouderen, 
wat goed is om te zien.  
Dit laatste is voor Roos Vigelius niet herkenbaar; verpleeg- en 
verzorgingshuizen hebben onvoldoende kennis van psychiatrie.  
 

3. Notulen van 7 maart 2016 Tekstueel: 
Blz. 1, Toevoegen bij Aanwezig: Hans Vermeulen 
Blz. 3, punt 5, laatste zin: Wmo-adviesraden moet zijn 
‘Seniorenraad Zwijndrecht’ 
Blz. 5, laatste item: ‘leertrein’ moet zijn ‘leertuin’ 
Een aantal schrijffouten wordt hersteld. 
Naar aanleiding van: 
Blz. 2 
De naam van de partij is MOB geworden 
Blz. 2 punt 4, w.b. de Wielborgh; Raden van Toezicht zijn bezig met 
een fusie met Het Spectrum in Dordrecht; samen met een aantal 
externe partners (Waarborgfonds en Ned. Zorgautoriteit) die 
ermee akkoord moeten gaan. 
Blz. 3, punt 6, André Adriaanse zal navraag doen bij Jelle Boersma 
over de behandeling van de brief die Tineke Veldhuisen hem heeft 
overhandigd (medische diagnose overleggen bij CIZ-indicatie) 
Blz. 4, 2e aandachtspunt: Het platform Mantelzorg bestaat niet 
meer. Dineke Kodde zit in onze raad namens de achterban MZ.  
Blz. 4, laatste bolletje: de Wmo-raad Zwijndrecht gaat in op de 
uitnodiging van de SDD. 
Blz. 5, punt 10: dit is gebeurd (leden AWBZ-klankbordgroep), geen 
nieuwe reacties gekregen. 
De notulen worden onder dankzegging aan de opsteller 
vastgesteld. 

4.  Post  SDD dhr. L.A.T. Mulder: vaststellen subsidie 2015 

 SDD dhr. L.A.T. Mulder: aanvullend subsidieverzoek 2015. 
Bovengenoemde stukken zijn akkoord. 

 SDD reactie Advies aanpassing eigen bijdragen Wmo 2016: 
Wim van Krimpen heeft inmiddels de meeste politieke partijen 
kunnen polsen. Ook heeft hij contact gehad met de leden van 
de agendacommissie. Wim legt uit dat het theoretisch gezien 
in één vergaderdag van de Drechtraad geregeld kan worden. 
Dat vereist wel een goede documentatie (verklaring van het 
budget) die in de carrousel te bespreken valt. Vervolgens komt 
het op de agenda van de Drechtraad van 14 juni (ook de 
begroting wordt dan behandeld). De verwachting is dat het 
voorstel voor de zomer kan worden ingevoerd, aldus Wim.  
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 Sliedrecht: Oriëntatie- en discussiestuk: Adviesraden Nieuwe 
Stijl; zie agendapunt 6 

 Reactie op ons advies Communicatie: De SDD heeft ons advies 
overgenomen en ons aanbod om hierin mee te denken 
aanvaard. Op 8 juni a.s. hebben Pieter en Wim een gesprek 
met de SDD, waarbij ook Alex Buchinhoren aanwezig zal zijn.  

 Vooraankondiging Conferentie ‘Doelgroepenvervoer en 
openbaar vervoer gaan hand in hand’: datum en plaats: 22 juni 
in Gouda. Of dit item van nut is voor de Regio Drechtsteden 
wordt betwijfeld. De definitieve uitnodiging zal niet worden 
doorgestuurd door Joyce.  

 Uitnodiging klankbordgroep inkoop dagbesteding en 
individuele begeleiding: 

De uitnodiging is gericht aan Cliëntenraden. We bespreken of het 
principieel juist is als de Wmo-adviesraad aan de inkooptafel 
deelneemt. We vertegenwoordigen geen organisatie; de gedeelde 
mening is dat het is wel goed is om als adviesraad informatie en 
signalen uit deze klankbordgroep te krijgen. Dineke Kodde heeft 
zich aangemeld als vertegenwoordiger van een cliëntenraad. Het is 
handig dat zij ook als Wmo-raadslid zaken hoort; zij onderschrijft 
dat het lastig blijft om deel te nemen en zaken te scheiden. 
De voorzitter stelt dat Roos Vigelius, als GGZ-vertegenwoordiger, 
de enige deskundige uit onze raad is die zitting kan nemen in de 
klankbordgroep. Desgevraagd is Roos hiertoe bereid. Roos meldt 
zich aan.  
 
Uitgaande post: 

 Advies Communicatie 

 Advies aanpassing eigen bijdrage Wmo 2016 

 Advies entiteit Vervoersplatform. 
De drie adviezen zijn uitgegaan in lijn met wat hier is besproken.  
 

5. In gesprek met de SDD Zowel André Adriaanse als Hans van Rooyen hebben geen 
specifieke punten vanuit de SDD te melden.  

 Wim van Krimpen geeft een pluim aan de Sociale Dienst 
Drechtsteden: op een FB-forum waar anoniem ervaringen 
worden verzameld van mensen met een Pgb, werd een positief 
voorbeeld genoemd waar het gaat om Pgb-indicatiestelling. 
Het bleek om de gemeente Drechtsteden te gaan. Het 
betreffende anonieme ervaringsverhaal leest Wim voor. Pieter 
zegt toe dit verhaal mee te nemen in het a.s. gesprek met de 
directeur SDD en de wethouder Zorg.  

 Ankie Cremers haalt een artikel aan over het terugfluiten van 
de gemeente Amsterdam m.b.t. de uitvoering Wmo, waar het 
gaat over de norm ‘een schoon en leefbaar huis’. Ook in 
Drechtsteden worden deze norm gehanteerd. De vraag is of de 
uitspraak van dit proces hier een probleem kan geven?  
Hans van Rooyen antwoordt dat heel veel rechters het wel 
goedkeuren. De uitspraak wordt gedaan op 18 mei door de 
Centrale Raad van Beroep. Publicatie volgt direct. De 



 
4 

 

principiële vraag hierbij is of Hulp bij het huishouden onder de 
Wmo valt. De verwachting is dat dit wel zo is, aldus Hans.  

 Henk Visser; enige tijd geleden heeft SDD gemeld dat het 
percentage van het aantal administratieve uren omlaag 
gebracht zou worden; Is dit al gebeurd? André zegt toe dit uit 
te zoeken en hierop terug te zullen komen.  

 Henk Visser stelt het onderwerp ‘zorgmijding’ aan de orde. De 
SDD spreekt over gevoelens van zorgmijding. Henk vraagt 
aandacht om deze gevoelens uit te drukken in cijfers en deze 
boven tafel te krijgen. André zegt dat dit lastig blijft, hij gaat dit 
wel navragen.  

 Dineke Kodde vraagt hoe de regeling is als er klachten zijn over 
(de bejegening tijdens) het keukentafelgesprek. Is die duidelijk 
voor de gemiddelde burger? Is dat via de site te vinden?  
Tineke en Sijtze melden dat zij recent inhoudelijk hebben 
geadviseerd op een informatieboekje van de SDD; hierin is al 
deze informatie te vinden. Het boekje verschijnt binnenkort. 

 De voorzitter komt daarmee op het punt ‘Informatieboekje 
voor de mantelzorger bij het keukentafelgesprek’ (door Wim 
ingebracht vorige vergadering). 
Mantelzorg is een gemeentelijke aangelegenheid en kan 
daardoor per plaats verschillen. De vraag is hoe kan de 
mantelzorger zo optimaal mogelijk worden geïnformeerd? 
Deze informatie ontbreekt gewoonweg.  
André pleit voor een sociale kaart, maar daar is geen draagvlak 
voor in Drechtsteden. Wim pleit voor een centrale folder 
Mantelzorg (info-boekje) in Drechtsteden, met daarin per 
plaats gericht de communicatieve lijnen. Voor de Sociale 
Wijkteams is er eenzelfde behoefte.  
 

6.  Oriëntatie- en 
discussiestuk; Adviesraden 
Nieuwe Stijl 

Dit punt is ingebracht door Henk Visser vanuit de Wmo-adviesraad 
Sliedrecht. De bijlagen 9a en 9b en het Oriëntatie- en discussiestuk; 
Adviesraden Nieuwe Stijl 29-4-2016, dienen als basis in de 
gedachtevorming. 
De voorzitter stelt de vraag: vinden we dat de Regionale Raad te 
eng bezig is, moeten we verbreden vanuit de Jeugdwet en 
Participatiewet? De voorzitter geeft aan dat vorig jaar al met 
wethouders is gesproken over de mogelijkheid om Wmo en Jeugd 
in elkaar te schuiven; daar is verschillend op gereageerd en blijkt 
bestuurlijk heel lastig.  
De Wmo-adviesraad Alblasserdam ondersteunt de huidige stijl.  
Het algemene gevoel is dat deze discussie te vroeg komt. 
Wat we nu als Wmo-raden kunnen doen is rustig toewerken naar 
een Platform Sociaal Domein door te beginnen met Jeugd er bij te 
gaan betrekken. Pieter zal trachten dit met de voorzitters te 
bespreken. 
Tevens zal hij het punt inbrengen tijdens het gesprek met mw. 
Bieshaar (directeur SDD) op 11 mei a.s. Daarna komt het terug in 
deze vergadering. 
 



 
5 

 

7.  Voorzittersoverleg en 
werkbezoeken 

De volgende punten zullen namens de Regionale Adviesraad 
worden ingebracht: 
- de eigen bijdrage 
- het discussiestuk van Sliedrecht over de adviesraden ‘nieuwe stijl’ 
- communicatie (gesprek op 8 juni) 
 

8.  Rondje lokale raden en 
sectoren 

 Roos Vigelius: 
In Zwijndrecht gaat Stichting Mee door met een werkgroep 
‘Wat heeft de Mantelzorg nodig?. Het valt haar op dat MZ erg 
versnipperd is.  
Hierop geeft Dineke aan dat zij probeert zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen en die op de juiste plek te brengen. 
Vandaar ook haar deelname aan onze raad. De voorzitter stelt 
voor aandacht te schenken aan dit item. Hoewel signalen over 
MZ door de lokale raden moeten worden opgepakt, zou de 
Regionale Raad een helikopterfunctie kunnen voeren. Het gaat 
om de koppeling MZ en maatwerkvoorziening én de 
Indicatiestelling. Desgevraagd zegt Dineke toe hiervoor een 
discussiestuk op te zullen stellen. 

Tineke: 

 In Hendrik Ido Ambacht vindt men de indicatieperiode van 6 
weken voor het uitbrengen van een Wmo-advies te lang. 

  De achterban van de lokale Wmo-adviesraad is zeer actief met 
zelfstandig wonen en gesprekken met wethouder zijn hoopvol. 

Henk Visser: 

 Sliedrecht is in gesprek over ambtelijke ondersteuning.  

 Van Tablis Wonen is de manager op bezoek geweest. 
Dineke Kodde:  

 vraag aan SDD; 
De wettelijke termijn voor het stellen van een indicatie is 6 
weken; de bezwaartermijn is wettelijk 12 weken. Bij elkaar 
vindt zij deze 18 weken te lang. Is daar iets aan te doen? 
Antwoord: De SDD heeft zich te houden aan de SLA-normen 
(wettelijke regeling); het streven is om de periode te bekorten. 
Cliënten kunnen procedure bij de rechtbank starten om een 
voorlopige voorziening aan te vragen. Dat is voor velen 
praktisch lastig. 
Nelleke wijst op de Monitor 3D Dordrecht. 

Ankie Cremers:  

 In Dordrecht is de Wmo-raad bezig zich te heroriënteren op 
werkzaamheden en samenstelling. 

Jan van Baren:  

 Idem in Zwijndrecht 
 

9. Rondvraag en wvttk Geen 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur met dank aan allen 
voor de inbreng.  
 
De volgende vergadering vindt plaats op: maandag 4 juli 2016 
Locatie volgt t.z.t. 

 


