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Aan het Drechtstedenbestuur  

t.a.v. mevrouw C.M.L. Lambrechts  

Postbus 619  

3300 AP DORDRECHT  

 

Datum: 7 december 2017 

Betreft:  advies voorstel aanpassing beleidsregels en besluit Wmo 

Kenmerk: 17/12/013/PS-JB  

 

Geachte mevrouw Lambrechts, 

 

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag brengt de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 

hierbij advies uit aan het Drechtstedenbestuur inzake het voorstel voor aanpassing van de 

beleidsregels en besluit Wmo in verband met de transformatie van de dagbesteding. 

 

• Wij ondersteunen de realisatie van de transformatie dagbesteding per 1-1-2018. 

 

• Wij herkennen ons in de voorgestelde product- en klassenindeling met de 

onderscheidende kenmerken. 

 

• Wij vinden het van belang dat dezelfde tarieven gelden voor de 

verschillende aanbieders waardoor ontschotting op gang wordt gebracht. Dat is in 

het belang van de cliënt die de voor zijn of haar de meest passende keuze kan 

maken. 

 

• Wij onderschrijven het uitgangspunt dat de doelstelling het resultaat moet zijn. 

 

• Onze voorkeur is dat Stroomlijn het vervoer naar de dagbesteding organiseert. Het 

zelf organiseren door aanbieders kan beperkend werken op de realisatie van 

de doelstelling van Stroomlijn. 

 

• Tot slot hebben we enkele vragen over het voorstel voor wijziging van het Besluit, 

Hoofdstuk 3 Bijdrage in de kosten. Het voorliggende voorstel is om de kostprijzen te 

verhogen met ca. 2%, maar die van voor HOZ met ca. 5% en die van  HO en HO+ 

zelfs met ca. 7,5%. Wij vragen ons af wat de beweegredenen hiervoor zijn. Al eerder 

was ons opgevallen dat de kostprijzen van HOZ, HO en HO+ worden berekend voor 4 

weken, terwijl alle andere bedragen per maand staan beschreven. De cliënten 

moeten de eigen bijdrage per 4 weken betalen. Dit verschil in berekening per 4 

weken c.q. per maand vinden wij onlogisch en mogelijk verwarring wekkend voor 

cliënten. Wij pleiten er dan ook voor om alle kostprijzen per 4 weken te berekenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

P. Struijs, 

Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 

 

cc. de heren J. Boersma en A. Buchinhoren 
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