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Punt Onderwerp Opmerkingen/Besluit/Vervolg 

1.  Opening, mededelingen 
en vaststellen van agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij geeft direct het woord 
aan Pieter Baanvinger, manager van het Spectrum. Zie punt 2. 
 
Mededelingen van afwezigheid: Hans Vermeulen en Roos Vigelius. 
Voorzitter licht toe dat Roos voorlopig haar werkzaamheden voor 
de Regionale Raad wegens gezondheidsproblemen op zal schuiven. 
Zij geeft zelf aan wanneer zij weer verwacht deel te kunnen 
nemen. De stukken wil ze blijven ontvangen. Namens de Regionale 
Raad is een bloemetje naar haar gestuurd. 
 
Voor aanvang van deze vergadering is de voorzitter geïnterviewd 
door RTV-Dordrecht over het onderwerp Mobiliteitsplatform dat 
morgenavond in de Drechtraad wordt behandeld. De voorzitter 
zegt de boodschap helder te hebben verwoord op basis van de 
brief van de SDD. Als quote meegegeven dat wij positief staan 
tegenover efficiency en daar op toe zullen zien.  
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Wel merkt hij op het jammer te vinden dat het punt efficiency niet 
stond vermeld in de brief van de SDD.  
De betreffende stukken, o.a. raadstuk Mobilitieitsplatform zijn te 
vinden op de website van de Drechtraad. 
Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over de manier van 
besluitvorming die m.n. bij politieke partijen voor een moeizame 
discussie zorgde. Alex Buchinhoren legt uit dat d.m.v. een 
raadsinformatiebrief en het organiseren van een thematafel 
gepoogd is deze discussie te voorkomen, hetgeen niet is gelukt. Hij 
beaamt dat het de besluitvorming ten goede was gekomen om 
reeds in het voortraject de politiek erbij te betrekken.  
De gemeentes hebben besloten dat bepaalde bevoegdheden bij 
het Drechtsteden bestuur liggen. Het organiseren van vervoer ligt 
nu bij DSB en niet bij de Raad. Het blijft een lastig vraagstuk hoe de 
Raad erbij te betrekken, ook ambtelijk gezien, aldus Alex.  
De voorzitter concludeert dat onze vraag om cliëntenparticipatie in 
de BV te structureren, niet is terug te zien. Alex geeft aan dat dit 
zeker terug komt in de vervolgstappen. De toezegging is op 
geschrift gesteld en zal worden nagekomen. Er komt geen raad van 
commissarissen. 
  
De agenda wordt verder gevolgd. 

 Organisatorisch en 
financiële situatie  
 

De voorzitter geeft aan dat het financiële overzicht loopt tot 1 
september i.p.v. 1 juli. Conclusie is wel dat de uitgaven t.o.v. de 
begroting niet zijn overschreden.  
 
Opvolging Nelleke van der Vos en Joyce Punt. De voorzitter zet in 
om voor de ondersteuning van de Regionale Raad de combinatie te 
zoeken met de Dordtse raad. Er is bij ZBZH naar een vervanger van 
Nelleke van der Vos gezocht, het kennismakingsgesprek zal pas 
begin oktober plaats vinden. 
 

 Eindejaar etentje op 13 
december 2016 

Dit eindejaar etentje zal tevens worden gecombineerd met het 
afscheid van Nelleke en Joyce. Ieder wordt verzocht deze datum te 
reserveren. Suggesties voor locatie kunnen worden gemeld.  
 

2.  Ontwikkelingen in Het 
Spectrum 

Pieter Baanvinger ligt kort toe wat Het Spectrum en de Wielborgh 
(waarmee is gefuseerd) samen hebben. 
De Sterrenlanden, waar we nu te gast zijn, is één van de twee 
verpleeghuizen, Vreedonk is een tweede locatie. Daarnaast is er de 
woonlocatie Prinsemarij in de wijk Krispijn. Verder doet men veel 
zaken in de wijk o.a. het hospice, het maatschappelijk werk, het 
Theehuis, dementie- en palliatief-consulenten. En De Wielborgh 
met de vier Wielen en Stapal.  
Wat willen we als Wmo-adviesraad weten? vraagt Pieter. 
Wim van Krimpen legt de volgende vragen aan hem voor: 
- Wat zijn de zorgen van Pieter naar de toekomst gericht? 
- Wat vindt hij niet goed gaan en wat wel in de Wmo in Dordrecht? 
- Waar ziet hij een rol voor ons? In combinatie met de 
cliëntenraad. 
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Pieter Baanvanger ervaart de samenwerking met SDD als zeer 
positief, juist vanuit de 2 organisaties wordt men zeer serieus 
genomen. Er wordt gekeken hoe het beter kan, maar ook op 
beleidsmatig niveau is een goed zakelijk contact tussen gemeente 
en aanbieders.  
 
Wat het moeilijk maakt is dat er de laatste jaren een aantal 
schotten opnieuw gezet zijn; de Zorgverzekeringswet, Wlz en 
Wmo, die vanuit hun eigen beleidslijn logisch zijn. Dit lijkt 
overzichtelijk, maar de praktijk is anders. De zorgaanbieders zijn 
goed in zorgen, minder goed in veranderen. De veranderingen 
gaan vrij snel voor de organisatie. Dat maakt het lastig om snel te 
kunnen schakelen. Voorheen was er alleen het contact met het 
Zorgkantoor, nu heeft men met 3 verschillende wetgevingen te 
maken; veel verschillende administratie en dat gaat ten koste van 
de zorg.  
Wat zou de gemeente Drechtsteden daaraan kunnen doen?  
Met de transitie vooruit kijken naar het jaar 2017 om de zorg 
slimmer, goedkoper maar ook regelarmer inrichten. Steeds meer 
wordt de beweging gezien van ‘vorig jaar’ naar ‘volgend jaar’. Wel 
komt na een jaar de vraag, hoe moeten we de zorg borgen. 
Voorzitter vat samen; er is discussie mogelijk over hoe 
administratieve lasten kunnen verminderen, er is een constante 
dialoog.  
Wat heeft de hele transitie voor de klant opgeleverd? Heeft het 
veel effect gehad voor de klant? 
Pieter Baanvinger is van mening dat de zorg aan de klant niet veel 
is veranderd, m.a.w. de kwaliteit heeft er niet onder te lijden.  
Wat hem wel zorgen baart is dat op het moment dat bepaald 
wordt dat iemand niet meer thuis kan blijven wonen, dan komt 
men in de financieringsstroom die wèl zorg thuis mag leveren van 
de Wlz, maar teruggerekend minder uren zorg en begeleiding 
levert. 
De overheid heeft gezegd dat mensen zo lang mogelijk thuis 
moeten blijven wonen. Dan zou ook 24-uurs zorg geleverd moeten 
kunnen worden. Kan dat ook voor een thuiszorgorganisatie? Het 
antwoord hierop is: “nee”. 
Dineke Kodde wijst ook op de urgentie van de toenemende druk 
op Wlz-zorg. Mensen hebben die Wlz-zorg nodig maar kunnen 
nergens heen het sluiten van verzorgingshuizen. Daar is niet goed 
over nagedacht. De verzorgingshuizen zijn er (bijna) niet meer, 
maar die mensen wel!  
Door het open houden van de voorzieningen zijn ‘De Wielen’ in 
financiële problemen gekomen. Slotconclusie is dan toch dat een 
deel van de klanten wel negatieve invloed heeft ondervonden van 
de gehele transitie.  
Afrondend geeft de voorzitter aan toch een positieve ondertoon in 
het verhaal van Pieter Baanvinger te voelen. Hij dankt hem voor 
zijn inbreng.  
 

3.  Notulen van 4 juli 2016 Tekstueel: Blz. 5 punt 8: ongevraagd moet zijn ‘ongevraagd advies’. 
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Inhoudelijk: de antwoorden door de SDD toegezegd, zijn terug te 
vinden in de brief die vorige week van de SDD is ontvangen.  
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld. 

4.  In gesprek met de SDD  Antwoorden op vragen van 4 juli 2016 
1. Communicatie: Voorstelbrief over communicatie is een 

uitnodigingsbrief voor een eerste gesprek, gestuurd vanuit de 
SDD naar de verschillende gemeenten waarbij ook de 
raadsleden zijn uitgenodigd. Voorzitter en leden menen dat wij 
daar niet naar toe moeten gaan, omdat we geen onderdeel 
van het proces moeten zijn; wij moeten adviseren. Men De 
leden gaan akkoord met het niet deelnemen van de adviesraad 
aan het gesprek.  
Alex Buchinhoren zal gevraagd ons standpunt over te brengen 
aan de betreffende collega’s. 

2. Ondersteuning visueel gehandicapten. Het is jammer dat het 
zo lang moet duren voordat een afspraak gemaakt wordt met 
mw. Stoovee (directeur Visio). De SDD wordt verzocht hier 
spoed in uit te oefenen.  

3. Uitspraken over de HHO;  in de raadsinformatiebrief wordt 
uitgebreide uitleg gegeven. Wordt voor kennisgeving 
aangenomen.  
Wim heeft een vraag over de kwaliteitsmeting. De systematiek 
komt uit de schoonmaakbranche zegt Alex. Die controleren 
technisch hoe schoon het is. Alex zal het checken en ons laten 
weten welk systeem wordt gehanteerd. 

4. Informatie over eigen bijdrage bij Wmo voorziening; In HIA 
komen verschillende signalen dat mensen met een hoger 
inkomen advies krijgen om geen Wmo-aanvraag te doen. 
Tineke pleit voor een duidelijk verhaal. Alex weerlegt dat de 
SDD deze boodschap uitstraalt. Het is echter wel een lastig 
vraagstuk. Hij adviseert Tineke met concrete namen te komen. 
Alex belooft sowieso contact op te nemen met consulenten 
SDD met de vraag welke boodschap men uitzendt. De 
onduidelijkheid zit in de hoogte van de eigen bijdrage. Hij komt 
er bij ons op terug.  

5. Aantal perioden terugbetaling Wmo voorzieningen; Alex geeft 
uitleg waarom ons verzoek om de oude 39 maanden regeling 
aan te houden, dat door SDD wordt ondersteund nog niet is 
geregeld. Hij zegt toe dat dit besluit in ieder geval zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd, doch uiterlijk eind van dit jaar. 

6. Dienstencheques; het is gelukt om de dienstencheque d.m.v. 
een stempel te regelen voor mensen die minder behendig zijn 
met een computer. Het gaat per 1 september in. 
We zullen het blijven monitoren.  
Wim zegt dat het ook is vermeld in de Wmo-krant. Hij pleit 
wederom om de Wmo-krant breder te verspreiden naar alle 
bewoners van de Drechtsteden.  
Alex zegt toe dit item mee te nemen in de behandeling van het 
communicatieplan.  

  Aanvullende mededelingen van Alex: 
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 Van CAK is bericht ontvangen dat de manier waarop SDD de 
eigen bijdrage wilde verlagen niet overeen komt met het 
uitvoeringsbesluit Wmo. Er moet sprake zijn van een 
gelijkmatige verhoging. Alex geeft uitleg. Dit betekent dat het 
proces ‘on hold’ is gezet. Het idee is om zowel de carrousel als 
de raad te gebruiken om met een alternatief voorstel te 
komen. Het laten vervallen van de eigen bijdrage dagbesteding 
is wel gerealiseerd. Het andere deel, de matiging (33%) is 
bevroren.  
Mensen wachten nu op de gecorrigeerde bedragen, heel 
jammer dat daar weer een vertraging in optreedt, aldus Alex.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie: onderwerp 
agenderen voor nov/dec. 
 

 Een ander element betreft de SVB. In 1e jaar zijn de Pgb-ers 
niet gecontroleerd. Dit jaar worden die controles wel 
ingevoerd. De verwachting is dat veel declaraties zullen 
worden afgekeurd. De SDD is bezig de klanten te informeren 
dat het proces een andere invulling krijgt dan het eerste jaar. 
Het voelt heel wrang dat de SVB zoveel fouten heeft gemaakt 
in het uitbetalen en nu na 1,5 jaar, declaraties zonder opgaaf 
van reden afkeurt (bijv. door een verkeerd geplaatst kruisje). 
De SDD ondersteunt de klanten dan ook pro actief (met 
duidelijke folders). Geopperd wordt om klanten door te 
verwijzen naar de budgethouders vereniging.  
Besloten wordt om het proces over twee maanden opnieuw te 
bespreken.  

 

   Ingaan op administratieve belasting van Wmo-consulenten 
door Alex; het punt is niet besproken. 
 

5. Post Ingekomen post:  
 Bericht van Dineke Kodde over aanbod in brief SDD 

‘cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek’. 
Vanuit het MZ-platform geeft Dineke een aantal voorbeelden 
uit de praktijk over de toegevoegde waarde van een 
cliëntondersteuner bij een keukentafelgesprek. Haar pleidooi 
om de cliëntondersteuner pro-actiever onder de aandacht te 
brengen d.m.v. het door haar aangeleverde tekstvoorstel zal 
worden overgenomen. Dit is een toezegging van Alex 
Buchinhoren.  

 Raadsinformatiebrieven, t.k.n. 
 Bericht van Ankie Cremers over haar deelname aan 

bijeenkomst VGZ; het doel van de bijeenkomst was om met 
gebruikers van zorg na te gaan hoe met elkaar de zorg beter 
georganiseerd kan worden binnen de Drechtsteden.  

Uitgaande post:  

 subsidieaanvraag 2017, zie agendapunt 9 
 

6. Werkgroepen regionale 
adviesraad  
 
 

Samenstelling, nieuwe aanmeldingen, activiteiten. 
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Nelleke en leiders 
netwerkgroep. 

Nelleke van der Vos; er zijn 2 personen aangemeld, één voor de 
chronisch zieken en één voor mantelzorg of Zorg Thuis. Zij 
communiceert dit met de werkgroep leiders.  

Sijtze opent hierop een discussie met de vraag wat we met de 
werkgroepen gaan doen. Hij is van mening dat er eigenlijk 
behoefte is aan netwerken die op zeer korte termijn informatie 
kunnen verwerken en kunnen becommentariëren. Om mensen te 
betrekken zou 1 à 2x per jaar een netwerkbijeenkomst gehouden 
moeten worden, aldus de voorzitter. Dit idee wordt ondersteund. 
De netwerkleiders zijn de initiatiefnemers hierin. Aan de nieuwe 
leden zal worden gemeld dat zij in september bericht krijgen.  

We spreken in het vervolg over netwerkgroepen. 

7. Mantelzorg en de 
Regionale Adviesraad 
Wmo Drechtsteden 
 

Het stuk van Dineke Kodde over de vorming van een werkgroep 
mantelzorg is helder. De werkgroep is in het voorjaar van 2016 van 
start gegaan, met een proeftijd van een half jaar. Men vindt de 
termijn te kort om te kunnen beoordelen of de werkgroep 
toegevoegde waarde heeft voor de regionale raad. Het voorstel 
om de proeftijd te verlengen tot 1 vol jaar, wordt akkoord 
bevonden.  

8. Conceptadvies overnemen 
van aangepaste 
hulpmiddelen bij 
verhuizing 
 

Het conceptadvies wordt besproken; het advies zal met de 
opmerkingen worden aangepast (dit soort barrières moeten er 
niet zijn) en aan de wethouder worden gestuurd.  
Alex merkt op dat er gemeenten zijn met hulpmiddelen in 
eigendom, andere gemeenten huren weer. De enige manier om 
het op te lossen is dat de aanbieders het samen kunnen regelen. In 
een toekomstig gesprek met een aanbieder zal hij het onderwerp 
meenemen. Ook zal hij de wethouder adviseren onze brief door te 
sturen naar de VNG. 

9. Activiteitenplan met 
begroting  

De subsidieaanvraag 2017 is al met SDD besproken en akkoord 
bevonden. Wij stellen het stuk vast. 

10. Themabijeenkomst  
 

Er zijn geen suggesties voor een specifiek onderwerp voor een 
themabijeenkomst gekomen. Voorzitter stelt voor om dit punt dan 
naar volgend jaar door te schuiven. 
Jan van Oudenaarden memoreert de themadag van 2015 over 
Woningen voor Ouderen; praktisch gezien is daar niet veel uit 
voort gekomen. Voorzitter geeft aan dit wel regelmatig als 
gespreksonderwerp in zijn gesprekken met wethouders aan te 
halen.  
Het voorstel van Wim van Krimpen om aan te haken bij een te 
organiseren Zorgmarkt in Alblasserdam in maart 2017 vindt geen 
draagvlak. Vervolgens suggereert hij het onderwerp 
‘Communicatie richting bevolking’. Op zich een goed idee, maar 
dan op basis van het uit te brengen rapport van de SDD op dit 
onderwerp. Wordt volgend jaar. 
Nelleke stelt voor om de netwerken bij elkaar te roepen i.p.v. een 
themabijeenkomst organiseren. De mening wordt gedeeld om te 
waken voor teveel bijeenkomsten en het aan de netwerkleiders 
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over te laten om, op korte termijn, contact te leggen naar de 
leden.  

11. Rondje lokale raden en 
sectoren 

Ankie Cremers / Dordrecht 

 De Wmo-adviesraad Dordrecht is recent gestart met 5 nieuwe 
leden en wordt een Brede Sociale Raad. De expertise Jeugd is 
nu ook ingebracht.  

 Vraag aan SDD: is de levering van scootmobiels aan 
beperkingen onderhevig? Vroeger gingen zij 18 km/uur, nu 12 
km/uur. Alex/Linda leggen uit dat vanaf 2007 de grens op 12 
km/uur is gesteld. Er was een gedoogbeleid. Hogere snelheid 
leverde o.a. problemen zoals rugpijn op. Nu is in de contracten 
de max. snelheid van 12 km/uur opgenomen. De 
scootmobielen is een vervanging van lopen. Desgevraagd zegt 
Alex een schriftelijke reactie toe over ‘snelheid en veiligheid’ 
van het gebruik scootmobielen.  
Ons advies is om dit onderwerp op te nemen in de Wmo-krant.  

  Henk Visser / Sliedrecht 

 In Sliedrecht waren er grote zorgen over de Wmo-adviesraad. 
Inmiddels ligt er een sociale visie Sliedrecht en is vorige week 
een startbijeenkomst geweest voor een Brede Wmo-
Adviesraad. Een nieuwe enthousiaste ambtenaar is mede de 
trekker van deze start. 

  Jan van Baren / Zwijndrecht 

 Met hulp van Zorgbelang-ZH wordt gewerkt om de Wmo-
adviesraad Zwijndrecht beter in de markt te zetten. Het model 
dat voor Alblasserdam is gebruikt wordt gevolgd. 

  Wim van Krimpen / Alblasserdam 

 De Wmo-adviesraad Alblasserdam heeft bij de burgers een 
onderzoek gedaan wat er leeft op het gebied van de Wmo. 
(aan de hand van enquêtes). Wim vindt het een aanrader om 
op deze manier naar de burgers te gaan. Rapport wordt in 
oktober verwacht. Hij stuurt het door.  

  Tineke Veldhuisen / Hendrik Ido Ambacht 

 In HIA is een ouderenonderzoek gestart, met helaas te weinig 
respons. Wordt vervolg aan gegeven. 

 De Wmo-raad HIA vraagt of het mogelijk is om 
registratiesystemen van sociale wijkteams te koppelen aan de 
SDD om dubbelingen te voorkomen. Alex antwoordt dat dit 
niet te doen is (veel verschillende registratiesystemen waar 
geen oplossingen voor zijn) hem is ook geen initiatief hiertoe 
bekend.  

 Tineke heeft persoonlijk ervaren, dat bij aflevering van een 
rolstoel door Welzorg de stoel niet werd ingesteld op de cliënt. 
Wordt daar op gecontroleerd? is haar vraag. Alex zegt toe dit 
signaal (kritiek op afstelling) door te geven aan Welzorg. 
De adequaatheid van de geïndiceerde voorziening ligt bij de 
Wmo-consulent. Uiteraard worden vanuit privacy-oogpunt 
gegevens, zoals ziektebeeld, van cliënt niet met leveranciers 
gedeeld. 
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12. Rondvraag en wvttk 
 

Concept vergaderschema 2017; iedereen wordt verzocht de 
voorgestelde data voor volgend jaar te noteren. 
 

 Rondvraag 
 
 
Nelleke stuurt de 
vraagstelling naar ieder 
door. 

Nelleke van der Vos  

 De organisatie Zorgmarktadvies vraagt onze medewerking om 
mensen met ervaring te vinden, èn die willen bijdragen aan 
onderzoek om te achterhalen of mensen door de eigen 
bijdrage geen gebruik meer maken van hulp of ondersteuning 
uit de Wmo.  

 Er komt een bijeenkomst over Beschermd wonen op 12 
oktober a.s. georganiseerd door de Wmo-adviesraad 
Dordrecht. 

13. Sluiting 
 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de 
vergadering om 20.45 uur.  
Volgende vergadering is op 7 november 2016. 

 
 


