
1 
 

  

REGIONALE ADVIESRAAD WMO 
 
 Definitief Verslag 
 

 

Datum :  9 januari 2017 

Plaats :  De Blomhoeve, Alblasserdam 

Aanwezig: Dhr. P. Struijs   Voorzitter 
  Dhr. H. van Ardennen  Zwijndrecht 
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dhr. S. Wiersma    Gehandicaptenzorg 

 

Punt Onderwerp Opmerkingen/Besluit/Vervolg 

1.  Opening, 
mededelingen en 
vaststellen van 
agenda 

 Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom, met name Hans van Ardennen als nieuw afgevaardigde 
namens de Wmo adviesraad Zwijndrecht en Judith Broerse als opvolger 
van Nelleke van der Vos. Roos Vigelius en Sijtze Wiersma zijn beiden 
door ziekte afwezig. 
 

2.  Presentatie door 
gastvrouw/gastheer 
van De Blomhoeve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lourens en Dineke van den Berg zijn directeur/bestuurders  van een 
kleinschalige particuliere zorgorganisatie WoonCadans. WoonCadans 
beheert een viertal kleinschalige woonvoorzieningen in Alblasserdam en 
Papendrecht. Een daarvan is  De Blomhoeve,  gevestigd in een 
voormalige boerderij centraal gelegen in Alblasserdam. Het pand is 
eigendom van woningcorporatie Woonkracht 10. De Blomhoeve biedt 
huisvesting en woonbegeleiding aan (jong)volwassenen met een matig 
tot licht verstandelijke beperking of een vergelijkbare 
ondersteuningsvraag (in totaal 13 bewoners). Ook biedt  De Blomhoeve 
begeleiding en of verzorging in de thuissituatie, dagbesteding en een 
eetcafé. Deze activiteiten zijn gericht op een bredere doelgroep, 
namelijk voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke, 
lichamelijke of meervoudige beperking. Dhr. en mw. Van den Berg 
geven aan dat de bekendheid van De Blomhoeve nog vergroot kan 
worden, voor de ondersteuning aan ambulante cliënten. Daar wordt 
momenteel hard aan gewerkt. 
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Toezegging: Alex 
 

Er wordt van gedachten gewisseld over de tarifering; Alex Buchinhoren 
zal ons een toelichting op het proces van tariefstelling voor 
woonbegeleiding en dagbesteding sturen.  
 
Dhr. en mw. Van den Berg worden met een applaus bedankt voor hun 
enthousiaste verhaal over hun werk voor de Blomhoeve. De voorzitter 
wenst hen veel succes met de voortgang van hun werk en bedankt hen 
voor de geboden gastvrijheid.  Dhr. en mw. Van den Berg verlaten de 
vergadering. 

3.  Notulen van 7 
november 2016 
 
 
 
 
Judith – SDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judith/Nelleke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judith + SDD 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Blz. 1 en 2, voordracht Hans van Ardennen; Alex Buchinhoren zegt toe 
na te gaan of de voordracht aan het Drechtstedenbestuur voor Hans 
van Ardennen bevestigd is. Naschrift: benoeming bevestigd in brief SDD 
19 jan. 2017. 
Blz. 2, punt 3 halverwege; het uitnodigen van de SDD-expert op 
trapliften voor de vergadering van heden is niet gebeurd. Besloten 
wordt dit voor de volgende vergadering op 6 maart te doen.  
Blz. 2, punt 3 Dienstencheques: op de gestelde vraag om de 
dienstencheque te borgen voor mantelzorgers kan Alex Buchinhoren 
melden dat dit voorstel in het 1e kwartaal van 2017 wordt gerealiseerd. 
Zodra het voorstel is uitgewerkt, wordt het ter advisering naar onze 
raad gestuurd.  
 
Judith Broerse benoemt bij dit onderwerp de landelijke signalen  over 
verschillend gemeentelijk beleid  voor mantelzorgers waar het gaat of 
de woonplaats van de mantelzorger, of de woonplaats van degene die 
mantelzorg ontvangt leidend moet zijn. Mensen die voor iemand buiten 
de eigen gemeente zorgen, kunnen in diverse gemeenten geen beroep 
doen op het lokale aanbod voor mantelzorgondersteuning. Alex is van 
mening dat het woonplaatsbeginsel van de mantelzorger leidend zou 
moeten zijn. Probleem is dat iedere gemeente zijn eigen beleid 
vaststelt; de lokale verschillen blijven een belangrijke rol spelen.  
 
Blz. 3, 1e alinea: het rapport van de Wmo-adviesraad Alblasserdam op 
basis van interviews met Wmo-gebruikers en mantelzorgers is inmiddels 
gereed. Judith en Nelleke zorgen voor verspreiding onder de leden van 
de Regionale Raad.  Wim van Krimpen geeft in de volgende vergadering 
een toelichting op het rapport. 
Blz. 3, WelZorg: Alex geeft een korte toelichting op het eerder door 
hem gestuurde mailbericht over de afspraken die met WelZorg zijn 
gemaakt. Vanuit signalen die men had bleek dat WelZorg op meerdere 
fronten onder de maat werkte. SDD zal geen nieuwe klanten aan 
WelZorg toewijzen zolang de kwaliteit niet op orde is. SDD wordt 
periodiek op de hoogte gehouden en de toewijzing gaat weer van start  
zodra de kwaliteit weer goed  is.  
Blz. 5,  n.a.v. het punt Communicatie wordt besloten dit onderwerp 
voor de volgende vergadering op 6 maart aanstaande te agenderen. De 
SDD zal dit samen met Judith Broerse inhoudelijk voorbereiden.  
Blz. 6, 1e bolletje: vraag om uit te zoeken of de aanbieder de plicht 
heeft tot preventief onderhoud bij scootmobielen. Alex zoekt dit na en 
koppelt dit terug.  
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Nagekomen antwoord van Alex:  
Voor wat betreft service en onderhoud is het volgende in de contracten 
vastgelegd: 
De opdrachtgever wenst dat cliënten over een passend, compenserend 
hulpmiddel beschikken en blijven beschikken en dat hiervoor voor de 
cliënten zo min mogelijk hinder ontstaat. Het is aan de leverancier om 
haar service en onderhoud voor wat betreft dit contact op basis van dit 
uitgangspunt vorm te geven. De leverancier dient de hulpmiddelen, 
ongeacht de leeftijd, in een goede volwaardige conditie te leveren en te 
houden. Een van de minimale voorwaarden die wij gesteld hebben is dat 
indien een hulpmiddel meer dan 3 keer in een periode van 6 maanden 
voor dezelfde storing gerepareerd moet worden, het betreffende 
hulpmiddel vervangen dient te worden.  
 
Blz. 6, 3e bolletje: Eveneens nog een uitzoekpunt voor de SDD: het 
‘grijze gebied’ tussen Wmo, Wlz en Zorgverzekeringswet als het gaat om 
afbakening Persoonlijke verzorging.  
Barbara Burgmeijer meldt  dat dit punt zeker voor dit jaar op de agenda 
staat. Op korte termijn staat een kennismaking met het CIZ gepland, 
waarna men vervolgens met een aantal aanbieders om tafel gaat om 
casuïstiek met elkaar te delen en op die manier de ‘grijze gebieden’ 
helder te krijgen.  
Hierop volgt een gedachtewisseling waaruit blijkt dat dit vraagstuk 
speelt op het snijvlak van de drie wetten Wlz, Wmo en 
Zorgverzekeringswet. De SDD zal dit meenemen in de gesprekken. Men 
houdt ons op de hoogte. Wordt vervolgd. 
Blz. 7, Sliedrecht: deze alinea moet luiden: ‘Het is de bedoeling dat de 
nieuwe adviesraad Sociaal Domein begin  2017 rond is. De animo vanuit 
instanties is nog niet erg groot om deel te nemen aan de 
voorbereidingen. Van de 6 personen in de werkgroep waren er 3 leden 
van de Wmo-adviesraad.’   
Blz. 7, punt 9: Met positieve reacties van zowel Nelleke van der Vos als 
Joyce Punt kunnen we terugzien op een sfeervol eindejaarsetentje, 
waarin tevens afscheid is genomen van Jan van Oudenaarden. 
 
Met de afgesproken wijzigingen op blz. 7 wordt het verslag 
goedgekeurd en vastgesteld.  
 

4.  In gesprek met de 
SDD 
 
 
 
 
 
Actie: Allen 
 
 
 
 
 
 
 

Beperken van de eigen bijdragen Wmo tot max. 39 maanden; de 
Wmo-adviesraad heeft hierop een advies geschreven voor 
woningaanpassing; dat is overgenomen.   
De voorzitter stelt aan de orde of de beperking van de eigen bijdragen 
Wmo tot 39 maanden ook voor andere voorzieningen zou moet gelden.  
De vraag is of er wel andere voorzieningen  te vinden zijn die hiervoor in 
aanmerking komen. Op voorstel van de voorzitter besluiten we dit te 
onderzoeken en  dat voor de volgende vergadering in te brengen. 
 
Transformatie Individuele Begeleiding (IB 4):  Alex geeft een update 
van de huidige stand van zaken. Het voorstel voor de tarieven is 
neergelegd bij de aanbieders. Het proces van het bepalen van de vorm, 
de doelgroep en waar het aan moet voldoen, is reeds met de 
zorgaanbieders uitgekristalliseerd. Nu zit men in de fase om met de 
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Dineke + SDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDD 
 

zorgaanbieders tot overeenstemming van de tarieven te komen. De 
verwachting is dat dit eind 1e kwartaal 2017 gereed is.  
 
Er wordt naar een vertaling van deze voorziening gevraagd: 
Barbara Burgmeijer licht toe: De voorziening is bedoeld voor 2 
potentiële doelgroepen, namelijk: 

• Jongvolwassenen die overstap van Jeugdwet naar Wmo niet kunnen 
maken. Dit is de zwaarste vorm.  (Mensen die vanuit een 
geclusterde woonvorm begeleid worden en die vorm kan niet met 
de huidige vorm van Individuele Begeleiding; dat komt er met IB 4 
nu wel)     

• De 2e doelgroep is de doorstroom vanuit Beschermd Wonen.   
Men hoopt met IB 4 een hiaat in het huidige aanbod te dichten. Dit heet 
uitstroom-arrangement.   
Dineke Kodde beschrijft een hiaat tussen Beschermd Wonen en pilot 
Beschermd Thuis. Afgesproken wordt dat Dineke de situatie uit een 
individuele casus op schrift stelt zodat samen met SDD een definitie 
gemaakt kan worden welke doelgroep er buiten IB 4 valt. De 
probleemstelling kan dan in een volgende vergadering helder zijn. 
 
- Transformatie dagbesteding: 1 juli 2017 blijft de datum om 
aanbesteding rond te hebben. I.p.v. van dagdelen gaat men naar het 
indiceren van dagen. Momenteel zit men midden in het proces, m.n. in 
de fase van tariefstelling. Historisch gezien zijn er veel tariefverschillen; 
men probeert om tot 1 tarief te komen.  De SDD houdt ons op de 
hoogte en komt er op terug.  
 
- Doelgroepenvervoer. Stroomlijn is 2 januari jl. gestart met het vervoer 
naar dagbesteding. Er waren een aantal knelpunten die m.n. te maken 
hadden met de planning. Geconcludeerd mag worden dat de start van 
Stroomlijn redelijk goed is verlopen, ook gezien het feit dat er geen 
signalen in de media  zijn verschenen.   
Dineke Kodde informeert naar het moment dat de cliënten bericht 
hebben gekregen over de ophaaltijden. Alex antwoordt dat dit een 
kleine 2 weken voor de start (net voor de Kerst) is gebeurd.  Dineke 
geeft aan al eerder gepleit te hebben om ruim de tijd te nemen om 
cliënten te informeren over de nieuwe ophaaltijden. Zij vindt het  
jammer dat dit toch niet is gebeurd. Zorgvuldigheid is juist voor deze 
doelgroep zeer belangrijk, stelt zij. Desgevraagd houdt Dineke de SDD 
op de hoogte, indien haar signalen bereiken van dingen die mis gaan.  
 
Aanvullend meldt Alex dat het kort geding goed is afgelopen, alle 
vorderingen zijn afgewezen. Men kon door met de uitvoering, maar het 
tijdspad is inderdaad krap geweest. In maart is de formele opening van 
Stroomlijn, de Adviesraad krijgt hiervoor een uitnodiging. 
 
Op 1 februari is de overgang van de Drechthopper (het vraagafhankelijk 
vervoer op medische indicatie).  
 
Aanvullend heeft Tineke Veldhuisen heeft een aantal signalen  die door 
de SDD uitgezocht zullen worden: 

• de brief over opnieuw digitaal aanvragen voor betalingsmachtiging 
zou in Hendrik Ido Ambacht nog niet zijn gekomen;  
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Nelleke > SDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDD 
 
 
SDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het aanvragen van een rit, het boeken van een enkele rit of via, via 
kan niet op een IPad. Ook is het niet mogelijk om aan te geven welk 
hulpmiddel mee wil nemen. Oude afspraken komen ook niet in 
beeld.  Dit alles kan wel op een gewone computer en telefonisch, 
maar dus niet op een IPad.  

 
Cliëntenpanel Hopper: 
Alex brengt de mail van 16 november vanuit SDD (van Khadija ElHajri, 
beleidsmedewerker) in herinnering met het verzoek om een 
afvaardiging vanuit de Wmo Adviesraad Dordrecht in het cliëntenpanel 
van de nieuwe Hopper. De mail is ons onbekend en niet beantwoord. 
De voorzitter geeft aan dat in november wel het oude klantenpanel van 
de Hoppers door ons is geïnformeerd dat we de berichtgeving hierover 
van de SDD zouden afwachten. Hij  schat in dat de meeste mensen van 
de oude groep bereid zijn om zitting te nemen in het nieuwe 
cliëntenpanel. Vanuit de regionale adviesraad zaten Sijtze Wiersma, 
Pieter Struijs en de beleidsondersteuner in het panel. Nelleke S. zoekt 
e.e.a. uit en informeert vervolgens Alex hierover.  
 
- berichtgeving over Huishoudelijke Ondersteuning  in het AD, in 
combinatie met punt 
- aanpassingen over Huishoudelijke Ondersteuning aan de hand van 
juridisch advies Pels Rijcken.  
Het hangt samen met onderzoek van de FNV om het beleid van alle 
gemeenten tegen het licht te houden. Er ligt  een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep. Drechtsteden heeft een andere mening dan 
de uitspraak door de Centrale Raad van Beroep. Daarop heeft 
Drechtsteden het bureau Pels Rijcken gevraagd de uitvoeringspraktijk 
door te lichten. Het verkregen advies is dat het beleid van Drechtsteden 
op hoofdlijnen voldoet maar dat er wel het e.e.a. te repareren is. Het 
advies komt onder embargo naar ons toe.  
 
Er wordt gewerkt aan een raadsinformatiebrief aan de Drechtraad, 
waarin het voorgaande uitgelegd wordt.  Die wordt ook naar ons 
gestuurd.  Alex voorziet dat dit een discussie zal blijven. 
 
In het kader van de regeling Huishoudelijke Ondersteuning  voor 
mensen met Wlz, die per 1 april a.s. afloopt, vraagt Dineke of de 
mensen al geïnformeerd zijn?  Dat is niet het geval. Barbara  meldt dat 
cliënten door de Zorgkantoren worden geïnformeerd. Bij SDD ligt de 
taak om de beëindiging te initiëren. Er blijkt onduidelijkheid over het 
overgaan van de voorziening HO vanuit de Wmo naar de Wlz.  Het is 
een aanvulling op de bestaande indicatie, zegt Alex.  
Afgesproken wordt dat  de SDD de regionale raad bericht wat de juiste 
regeling is. Alex vult nog aan dat het onderdeel Hulpmiddelen niet 
overgaat naar Wlz. Het blijft beperkt tot overgang van HO.  
 
Berekening Eigen Bijdrage op vraag van Tineke Veldhuisen 
In een uitgebreide mailwisseling tussen Tineke Veldhuisen en Linda 
Vonk-van der Graaf is overeenstemming bereikt over de berekening van 
de Eigen Bijdrage. Alleen staat het in het bijgevoegde overzicht (nog) 
niet helemaal duidelijk volgens Tineke.   
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SDD 
 
 
SDD 
 
 
 
SDD 

Hans van Ardennen merkt bij dit punt op dat het CAK het 
verzamelinkomen van twee jaar geleden hanteert voor het bepalen van 
de eigen bijdrage. Zijn advies naar mensen is om bezwaar aan te 
tekenen indien het inkomen is verlaagd in de afgelopen 2 jaar. In dat 
geval kan namelijk het huidige inkomen leidend worden. Waarschijnlijk 
is de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, bij veel mensen nog niet 
bekend.  De voorzitter oppert dat dit een item voor de Wmo-krant kan 
zijn.  
 
Vervolgens wordt gediscussieerd over de rekentool, als instrument van 
het CAK.  Daarmee kun je indicatie krijgen van het bedrag dat je 
maximaal  moet betalen voor de eigen bijdrage, legt Linda Vonk uit.  
Voor de daadwerkelijke eigen bijdrage legt het CAK een lijn met de 
gegevens van de Belastingdienst, waarop de hoogte van de eigen 
bijdrage wordt berekend naar de Drechtsteden.  Desgevraagd legt Linda 
uit wat de Drechtstedenberekening is.   
Vervolgens ontstaat een uitvoerige discussie over het feit dat als 
mensen zelf een berekening via de website van CAK uitvoeren, men niet 
het juiste bedrag van de eigen bijdrage krijgt. De indicatie die het CAK 
geeft, is gebaseerd op landelijke gegevens van gemeenten; in 
Drechtsteden hanteert men ander beleid, wat leidt tot een ander, lager 
bedrag voor de eigen bijdrage.  
 
De vraag is of het noodzakelijk is dat mensen hierover geïnformeerd 
worden. Al in een eerder stadium heeft de Adviesraad gevraagd om 
voor de Drechtsteden een rekentool op de website van de SDD te 
ontwikkelen om een goede indicatie van de eigen bijdrage te krijgen.  
Daartegenover stelt de SDD dat dit ook verwarring kan opleveren. De 
adviesraad is van mening dat er nu een groot hiaat zit in het feit dat 
mensen pas op de hoogte worden gebracht van de daadwerkelijke 
eigen bijdrage op het moment dat ze de voorziening al hebben (maar 
mogelijk eerder afhaken door de berekening van de landelijke tool). 
Daarom vraagt de adviesraad de SDD onderzoek te doen naar 
mogelijkheid voor een rekentool; mèt uitleg en definitie van begrippen 
en een indicatie van de te betalen eigen bijdrage. Hans van Ardennen 
biedt hierbij zijn hulp aan.   
De vraag van de voorzitter is helder, en wordt door de leden 
ondersteund.  Alex zegt toe in de volgende vergadering met een 
antwoord te komen wat gedaan is met de vraag en wat er mogelijk is.  
Ankie Cremers heeft nog een tweetal vragen aan de SDD. 

• Wie is verantwoordelijk voor de aflevering en instelling van een 
trippelstoel, is dit de zorgverzekeraar?  

• Komen de kosten van een sleutelkastje en elektriciteitsaansluiting 
voor een scootmobiel in een appartementencomplex voor rekening 
van de cliënt?  Dat zou niet zo moeten zijn. Ankie geeft gegevens 
van deze cases door aan Alex. 

Tineke Veldhuisen:  

• Geeft gegevens door van een oude website van SDD met foute 
informatie, met het verzoek om die te verwijderen. Alex zegt toe 
hierop actie te laten ondernemen. 

5.  Communicatie Voorstel van de SDD om ‘Communicatie’ op de agenda te zetten. 
Zie hiervoor op blz. 2 onderaan: SDD en Judith Broerse bereiden dit 
punt inhoudelijk voor. 
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6.  Post 6.1. Reeds medegedeeld 
6.2  Uitnodiging bijeenkomst Beschermd Wonen 11 januari: het tijdspad 
om het advies uit te brengen is heel kort. Judith Broerse zal het concept 
advies opstellen en  de deelnemers voorleggen.  
6.3. Uitnodiging bijeenkomst Jeugd 18-/18+1 op 9 jan. 2017, t.k.n. 
6.4 Reactie van SDD op ongevraagd advies ‘overnemen van 
hulpmiddelen’ geeft geen aanleiding tot verdere discussie.  
6.5 Welzorg; reeds aan de orde geweest. 
6.6 Wmo-informatiekrant; deze blijft 2 x per jaar verschijnen. De 
discussie gaat alleen over de breedte van verspreiding. Suggesties voor 
onderwerpen zijn altijd welkom bij SDD.  
N.a.v. artikel over scootmobiel; in het artikel staat de maximum 
snelheid van 12 km per uur genoemd. Tineke vraagt aandacht voor het 
feit dat veel scootmobiels tot 8 km per uur zijn ingesteld.  
 

7.  Raadsinformatiebrief 
en rapport Evaluatie 
PGB SDD 
Judith/Nelleke 

Blijkbaar heeft niet iedereen de stukken ontvangen. Op voorstel van de 
voorzitter wordt de bespreking van deze stukken naar de volgende 
vergadering verschoven.  

8.  Netwerkgroepen 
Regionale 
adviesraad 
Judith/Nelleke 

Jan van Baren is vandaag als enige trekker aanwezig, namelijk van de 
netwerkgroep ZorgThuis. Roos en Sijtze, trekkers van resp. GGZ en 
Gehandicaptenzorg zijn ziek.  Daarom wordt dit punt verschoven naar 
de volgende vergadering. 
 

9.  Werkbezoeken aan 
wethouders 
Sliedrecht en 
Dordrecht 

De voorzitter vond beide werkbezoeken  positief.  De wethouder van de 
gemeente Sliedrecht zei uit te kijken naar de stukken waarop de RAD 
advies heeft uitgebracht.  
In Dordrecht heeft alleen Pieter Struijs gesproken met de wethouder, 
omdat Ankie Cremers verhinderd was. Het gesprek ging voornamelijk 
over het functioneren van de raad; ook de SDD heeft de wethouder 
geadviseerd over het functioneren van de regionale adviesraad. De 
uitkomst is dat beide partijen positief te spreken zijn over elkaars 
functioneren. Ook de regionale raad is blij met de samenwerking met de 
SDD, de snelheid van werken en bereidwilligheid om deskundigen naar 
onze vergadering af te vaardigen.   
 

10. 
 
 
 
 
11. 

Rondje lokale raden 
en sectoren  
 
en  
 
Rondvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dordrecht / Ankie Cremers 
Ankie zal medio 2017 de Wmo adviesraad Dordrecht verlaten t.g.v. het 
verstrijken van haar zittingstermijn. Haar opvolger in de regionale raad 
per maart a.s. is Wim Oussoren. Zij zal hem zelf in de volgende 
vergadering introduceren.  
Vervolgens geeft zij een kort verslag van de onrust die is ontstaan in de 
Wmo adviesraad Dordrecht na een gesprek tussen wethouder mw. 
Lambrechts en de adviesraad, waarin te kennen is gegeven dat zij de 
inbreng van de Wmo adviesraad Dordrecht anders ingevuld wenst te 
zien. Heel jammer en een  miskenning van het werk van de adviesraad. 
De voorzitter van de raad heeft daarop zijn taak neergelegd. Met het 
reguliere vertrek van een aantal leden eind december is de huidige 
Wmo-adviesraad Dordrecht behoorlijk in menskracht geslonken. Ook 
het bericht in het AD eind december jl. heeft de zaak geen goed gedaan. 
Judith vertelt dat een aantal zaken in het AD-bericht niet klopt.  Ook 
geeft zij aan dat met een aantal mensen uit de Adviesraad een 
werkgroep is gevormd die eind januari met de gemeente het gesprek zal 
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Tineke/Judith 
 

aangaan om duidelijk te krijgen wat de opstelling van de gemeente 
m.b.t.de uitspraak dat de adviesraad  uitsluitend gevraagd advies zou 
mogen uitbrengen.  
 
Alblasserdam / Wim van Krimpen 
De Wmo Adviesraad Alblasserdam heeft het verzoek gekregen om de 
vergaderfrequentie te verlagen en met een verlaagd budget te werken. 
In een gesprek met de wethouder is daarover gesproken; het is de 
bedoeling de bevolking meer mee te laten praten. Uiteindelijk is, in 
goed overleg, afgesproken dat voor 2017 het huidige budget, 
ondersteuning en vergaderschema gehandhaafd blijven. In het 2e 
kwartaal gaat de adviesraad met de gemeente  praten over een andere 
invulling en bestuursmodel.  
In Alblasserdam-breed is gecommuniceerd over de ziektekosten-
verzekering voor mensen met een laag inkomen. 
 
Hendrik Ido Ambacht / Tineke Veldhuisen 
Er zijn nogal wat vragen over Wmo-krant gekomen bij de adviesraad van 
HIA. Ook daar is men van mening dat die bij iedere inwoner in de bus 
moet komen. Verder is er bij de gemeente op aangedrongen om in de 
plaatselijke kranten in de maand december een artikel te schrijven 
gericht op de minima. De vraag is of dit voor de SDD is of voor de 
plaatselijke gemeenten?  En wat vindt de Regionale adviesraad 
daarvan?  De Wmo-adviesraad HIA gaat er een advies over schrijven.   
 
In de volgende vergadering wil Tineke nog duidelijker ingaan op de 
maatwerkvoorzieningen. Dat wordt akkoord bevonden.  
 
Papendrecht / Hans Vermeulen 
De verhuizing van allerlei diensten van Welzorg naar een brede 
welzijnsorganisatie is gaande. Medio 2017 zal de verhuizing naar een 
nieuw gebouw plaats vinden.  
Verder is men bezig met de evaluatie van het Sociaal Team; dat is al in 
2015 opgestart maar functioneert nog niet goed.  Daar wordt nu aan 
gewerkt met een nieuwe coördinator die voor 16 uur per week is 
aangesteld. De Wmo-adviesraad heeft geadviseerd dat dit meer uren 
zou moeten zijn. Er is vertrouwen dat het ingevuld zal worden.  
  
Sliedrecht / Henk Visser 
De adviesraad  in de oude vorm bestaat nog wel, maar morgen worden 
alle stukken besproken om een Adviesraad Sociaal Domein te vormen. 
De wervingsactie voor nieuwe leden start direct daarna, waarop in de 1e 
week van februari de gesprekken worden gevoerd met hopelijk snel 
daarna de benoeming van de leden van de nieuwe adviesraad Sociaal 
Domein.   
 
Zwijndrecht / Hans van Ardennen 
In de vorige vergadering  is gemeld dat de wethouder de komende 2 
jaar niet van plan zou zijn om tot een brede raad Sociaal Domein te 
komen. Toch lijkt er nu meer ruimte te komen. Hans geeft aan dat er 
binnenkort een gesprek met de wethouder is over de toekomst. Daarin 
gaat men het gesprek  aan over het belang van een brede raad.   
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Mantelzorg / Dineke Kodde 
Feit is dat de dienstencheque toch nog teveel hobbels en drempels 
oplevert voor mantelzorgers.  
De Raadsinformatiebrief geeft veel positief nieuws, maar er gaat ook 
veel niet goed, is de overtuiging van Dineke. Daarom blijft ze zich 
inzetten voor de belangenbehartiging van mantelzorgers.  
 

12. Sluiting 
Nelleke 

Er rouleren 2 schema’s; de vergadering in de zomer is maandag 3 juli.  
Het juiste definitieve schema zal naar iedereen worden gestuurd. 
De volgende vergadering is op maandag 6 maart 2017 in Papendrecht.  
Hans Vermeulen geeft zo snel mogelijk de locatie door.   
 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit om 21.30 uur 
de vergadering. 
 

 


