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REGIONALE ADVIESRAAD WMO 
 

    Definitief Verslag 
 

 
 
 

Datum  :  5 juli 2017 
Plaats :   Swinhove Groep, Plantageweg, Zwijndrecht 
 
Aanwezig: dhr. P. Struijs   Voorzitter 
  dhr. J. van Baren   lid met zetel ZorgThuis 
  dhr. W. van Krimpen  lid namens Alblasserdam 
   mw. T. Veldhuisen   lid namens Hendrik Ido Ambacht 
  dhr. H. Vermeulen   lid namens Papendrecht 
  dhr. H. Visser   lid namens Sliedrecht 
  dhr. S. Wiersma   lid met zetel Gehandicaptenzorg 
  mw. B. Burgmeijer   SDD 
  dhr. A. Buchinhoren  SDD 
  mw. I. Vonk-van der Graaf  SDD 
  mw. J. Broerse   beleidsinhoudelijke ondersteuner vanuit Zorgbelang-ZH 
  mw. N. Schelfhout   notuliste vanuit Zorgbelang-ZH  
Gasten:  mw. L. van de Merwe  SDD (bij agendapunt 2) 

 
Afwezig met bericht:  
  mw. D. Kodde   Mantelzorgers  

dhr. W. Oussoren   Dordrecht 
 

Punt Onderwerp Opmerkingen/Besluit/Vervolg 

1.  Opening en vaststellen 
van agenda 

Even na 19.00 uur opent Pieter Struijs de vergadering. De agenda wordt met 1 
wijziging vastgesteld. Agendapunt 2: de presentatie door Swinhove Groep komt 
te vervallen, door de verschuiving van deze vergadering.  

2.  Presentatie door mw. 
Lenne van de Merwe, 
over Pilot “Werk als 
Beste Zorg” 

Lenne van de Merwe stelt zich voor. Zij is senior beleidsmedewerker 
Participatiewet bij de SDD. Zij komt vertellen over de Pilot “Werk als Beste Zorg”, 
die in april jl van start is gegaan. Deze pilot is gebaseerd op de aanname dat 
betaald werk voor cliënten met psychiatrische problematiek onder goede 
begeleiding en ontschotting kunnen leiden tot een afname in de zorg- en 
ondersteuningsbehoefte. En dat de totale kosten per saldo niet hoger hoeven te 
zijn. De pilot is een samenwerkingsproject tussen Yulius, Leger des Heils, De Hoop, 
Drechtwerk en SDD. Lenne wil de regionale adviesraad graag informeren over 
deze ideeën.  
De meegestuurde  Raadsinformatiebrief aan de Drechtraad dd. 9-3-2017 bevat 
meer informatie. 
De ervaringen tot nu toe zijn als volgt. 
Yulius en de SSD zijn tamelijk grote organisaties. Daardoor kost het tijd om de 
goede personen aan tafel te krijgen om de cases door te spreken. Inmiddels zijn 
20 cliënten besproken, met als doel om voor elk van hen passend werk te zoeken. 
We moeten werkgevers zien te vinden, die mbv jobcoaching de individuele 
cliënten goed weten te begeleiden en vooral helpen om te voorkomen dat 
mensen te enthousiast en dus te intensief aan de slag gaan en vervolgens in een 
psychose raken. Sommige cliënten zijn al klaar om aan het werk te gaan, anderen 
moeten nog ‘jobready’ gemaakt worden via een training. Het doel van de pilot is 
om de expertise en instrumenten van de SDD en de zorgaanbieders te 
combineren (zoals toeleiding naar werk en jobcoaching). Er is ook een 
startsubsidie aangevraagd bij het Rijk. 
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Reacties 
De aanwezige leden van de regionale raad reageren positief. Zij vinden het een 
goed en zinvol proefproject en zijn benieuwd naar de uitkomsten. Lenne geeft tot 
slot aan dat het een hele opgave is om maatschappelijk betrokken werkgevers te 
vinden die mensen met een beperking in dienst willen nemen. De uitspraak van 
één van de sociaal ondernemers is illustratief:  ‘In mijn bedrijf is altijd plaats voor 
een toppertje en een tobbertje.’ De werkgevers krijgen langdurig 
loonkostensubsidie en de werknemer langdurig werkbegeleiding. Toch kost het 
werkgevers meer dan dat het hen oplevert.  
 
Naar aanleiding hiervan komt er nog een ander onderwerp ter sprake, namelijk 
het nieuwsbericht over stopzetting van de instroom naar participatieplekken per 
mei jl. Alex geeft een toelichting. De aanmeldingen hiervoor verliepen in 2016 
traag, en nu zijn alle geplande plekken gevuld en is ook het budget op.  
-Henk Visser vraagt of de Participatiewet nu een lokaal of regionaal onderwerp is. 
Sommige brede Adviesraden Sociaal Domein  houden zich al wel bezig met 
onderwerpen rond de Participatiewet. In principe ligt dit onderwerp buiten het 
aandachtsgebied van de regionale adviesraad Wmo. Lenne van de Merwe heeft 
een toelichting gegeven over de pilot ‘Werk als beste zorg’, omdat er een 
duidelijke verbinding ligt met de Wmo (IB). De regionale Cliëntenraad Werk en 
Inkomen is hier expliciet bij betrokken geweest (ook via een adviesaanvraag). 
Mocht de regionale adviesraad Wmo hier ook advies over willen uitbrengen, dan 
is dit ook welkom. Pieter Struijs bedankt Lenne voor haar komst en haar 
toelichting.  

3.  Notulen van 
vergadering 8 mei 
2017 
 
 
  

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Blz. 6, 3e bullit de tekst verwijderen 
Blz. 7, actielijst, punt 1-060317: ‘elektrische rolstoel’ schrappen. Daar is een 
antwoord op ontvangen. 
Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld met dank aan Nelleke. 
 
Actielijst 8 mei 2017 
4-060317 Onderwerpen voor Wmo-krant, blijft op de lijst.  Het idee om weer 
een krant voor alle inwoners uit te brengen, ligt er nog. Naar aanleiding van de 
presentatie Communicatie strategie Wmo licht Alex toe dat besloten is om in 
ieder geval de klantenkrant te blijven uitgeven.  
-Ontwikkeling folders 
Het meeleesgroepje heeft inmiddels feedback gegeven op de concept tekst voor 
de algemene folder. Actiepunt 2-080517 kan dus uit de actielijst. Er zijn nog 2 
andere folders in voorbereiding.  

1. De folder over het keukentafelgesprek: de tekst is aangepast conform 
tekst van Tineke. Ook de suggestie om bij de Wijkteams een 
telefoonnummer te plaatsen is overgenomen.  

2. Het voorstel van Dineke om een folder over cliëntondersteuning uit te 
brengen, is overgenomen door de SDD.  

- Bij de vraag over pro-actief controle op onderhoud scootmobiels heeft 
Tineke nog een aanvullende vraag: Wie is er verzekeringstechnisch 
verantwoordelijk wanneer een scootmobiel binnen een pand in brand vliegt? 
Valt het onder de WA-verzekering? De SDD zegt toe dit uit te zoeken. Actie. 

8-060317 Kosten opzetten website lokale raden, punt blijft staan. 
Judith geeft een toelichting over het kostenplaatje. Er is een nieuwe offerte 
gevraagd bij BLISS, die eerder een kostenraming had opgegeven voor alle lokale 
websites, onder de paraplu van de website van de regionale raad. BLISS heeft 
verwezen naar andere bureaus, die mogelijk meer kennis hebben en voor een 
lagere prijs dit kunnen bieden, Via een rondje wordt geïnventariseerd welke 
lokale raden een eigen website hebben: dat zijn Zwijndrecht, Hendrik Ido 
Ambacht en Dordrecht. Voor Papendrecht staat informatie op de website van de 
gemeente. De adviesraad van Alblasserdam is bezig met het opzetten van een 
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eigen website; de nieuwe adviesraad van Sliedrecht moet hier nog een besluit 
over gaan nemen.  
De voorzitter zal dit punt meenemen naar het voorzittersoverleg (begin sept.) om 
de bereikbaarheid van de lokale raden te optimaliseren.   
1-080517 Invullen vacature portefeuille GGZ, blijft staan. Pieter heeft Hans 
Vermeulen gevraagd om een kandidaat te zoeken.  
- Tineke komt terug op het antwoord van Jelle Boersma dat er geen medische 

criteria zijn om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening. Dit 
ligt in werkelijkheid natuurlijk wat genuanceerder, geeft de SDD aan. Het 
gaat om beperkingen in het functioneren. Alex zal vragen of Jelle Boersma dit 
een volgende keer nog toelicht.   

4.  Jaarrekening 2016 + 
accountantsverklaring 

Deze zijn bij de SDD ingediend. De voorzitter licht toe dat de post voor themadag 
2016 doorgeschoven kon worden naar 2017; dus in najaar 2017 een themadag 
organiseren. Actie: Judith/Pieter/Nelleke 
Vervolgens vraagt de voorzitter mandaat om een begroting voor 2018 op te 
stellen van ca. € 45.000.  Hierin zal ook een budget opgenomen worden voor het 
regionale voorzittersoverleg 2 x per jaar. Vanaf 1 juli 2017 heeft Zorgbelang-ZH 
daar geen budget meer voor. In de begroting zal ook de stijging van het 
presentiegeld worden meegenomen door de uitbreiding van de raad met een 
vertegenwoordiger uit de lokale adviesraad Hardinxveld-Giessendam. 
De termijn voor het indienen van de begroting is officieel 31 juli. Alex geeft 
mondeling toestemming om die termijn op te schuiven naar 1 oktober. Hij zal dit 
binnen de SDD laten registreren.  

5.  Post, ter informatie 
 

Het Drechtstedenbestuur heeft geantwoord op ons instemmende advies inzake 
de Wmo-beleidsregels 2017. Ons bijkomende pleidooi voor een duidelijkere 
definitie van HO-plus wordt niet overgenomen.  Dit is namelijk ondervangen door 
nieuwe regelgeving. 

6.  Rondje lokale raden 
en sectoren 

- Besluit over proefzetel Dineke Kodde namens mantelzorgers. 
In het afgelopen jaar heeft Dineke Kodde als proef zitting gehad in de regionale 
raad. Het is nu tijd voor een evaluatie. Haar motivatie voor deze proefzetel was 
de inschatting dat door de voortgaande verlaging van het aantal toegekende uren 
voor individuele begeleiding (IB) de belasting van mantelzorgers stijgt. Omdat IB 
een maatwerkvoorziening is, hoorde dit als aandachtsgebied volgens haar in de 
regionale raad. Zij heeft voor elke vergadering contact gezocht met de lokale 
adviesraden, om input te vragen van de leden met portefeuille mantelzorg/-
ondersteuning. Dit heeft helaas nauwelijks reacties opgeleverd. Het al of niet 
voortzetten van de zetel is in de afgelopen tijd in de meeste lokale adviesraden 
besproken. Omdat mantelzorgondersteuning een lokale aangelegenheid is, zien 
de vertegenwoordigers van de lokale adviesraden geen meerwaarde van een 
zetel in de regionale raad. Daarom wordt besloten om de proefzetel niet om te 
zetten in een permanente zetel voor de doelgroep mantelzorgers in de regionale 
raad. De voorzitter zal dit besluit aan Dineke melden. Namens de voltallige 
adviesraad zal hij haar ook danken voor haar zeer constructieve en deskundige 
inbreng in het afgelopen jaar. Besloten wordt dat er bloemen naar Dineke 
gestuurd worden als dank.  
- Er zijn nog enkele vacatures in het nieuwe vervoerspanel van Stroomlijn, uit 

de gemeenten Sliedrecht en Alblasserdam, met name gebruikers van het 
doelgroepenvervoer. 

7.  In gesprek met de SDD 
 

- Uitbreiding van de adviesraad met vertegenwoordiger Wmo-adviesraad 
Hardinxveld-Giessendam. Vanwege de toetreding van H-G tot Drechtsteden 
per 1 jan. 2018 is uitbreiding van de regionale adviesraad een must. De brief 
zal aan het Drechtstedenbestuur worden verstuurd. Dit wordt ook in de op 
te stellen begroting meegenomen.   

- Overzicht reacties op voorstel continuering dienstencheques: Alex bedankt 
iedereen voor de inbreng en het uitgebrachte advies op het voorstel. Hij 
geeft aan dat de advisering op het voorstel zo divers is gebleken dat de 
wethouder vandaag besloten heeft om het voorstel opnieuw te agenderen; 
dat wordt nu september. Helaas verschuift daarmee ook het moment dat 
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klanten duidelijkheid krijgen. Sijtze vraagt aandacht voor het procedurele 
traject omdat ons gevraagd was binnen 1 week te reageren. Meestal gaat het 
wel goed. Toch stelt hij de SDD voor om in voorkomende gevallen in de 
toekomst de adviesraad eerder mee te nemen. Dan kunnen we er in 
hoofdlijnen al over praten. Alex geeft aan dit in gedachten te houden als er 
onderwerpen van de SDD zijn die advieswaardig zijn.  

- Adviesaanvraag op wijziging Verordening maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning  
Omdat de wijzigingen voortkomen uit de wijziging van het landelijke   
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en een uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep, ziet de adviesraad geen reden om een inhoudelijk advies uit te 
brengen. Dit zal gemeld worden aan Hanneke Raaijmakers. Actie 
Judith/Nelleke. 

- Ontwikkelingen Beschermd wonen 
Barbara Burgmeijer meldt dat op 17 juli a.s. de grote transformatie 
Beschermd Wonen in Drechtsteden start. Dagbesteding wordt uit het pakket 
van BW gehaald. Cliënten die momenteel een indicatie hebben voor BW 
worden opnieuw geïndiceerd. Dit kan positieve gevolgen hebben. Mensen 
krijgen keuzevrijheid om te kiezen waar ze willen wonen en waar ze 

dagbesteding krijgen.  
- Tekst Cliëntenondersteuning  

De voorgestelde nieuwe tekst van Dineke Kodde is overgenomen in de 
brieven aan cliënten. Verder komt er zoals bij agendapunt 3 is gemeld, een 
nieuwe folder over cliëntondersteuning. 

 
Vragen aan SDD: 
- Op de vraag wanneer de eigen rekentool klaar is, antwoordt Linda dat er in 

de zomermaanden hard aan wordt gewerkt en dat het streven is het klaar te 
hebben in september. Na enige discussie besluit de adviesraad om een brief 
te sturen aan de wethouder, om nadrukkelijke aandacht te vragen voor een 
snelle beschikbaarheid van de tool en prioritering hiervan voor de 
ontwikkeling van de tool te vragen. Actie: Judith en Pieter 

- Wim van Krimpen heeft een vraag n.a.v. geluiden over het niet meer 
goedkeuren van het inschakelen van sekswerkers voor mensen met een 
beperking op basis van een PGB. Klopt dit? En hoort dit nu wel of niet tot 
Wmo-voorzieningen? Het belang van seksuele dienstverlening aan mensen 
met een beperking wordt wel erkend door de aanwezigen. De 
vertegenwoordigers van de SDD zeggen toe dit uit te gaan zoeken. Hierna 
verlaten zij de vergadering. 

8.  Rondvraag en Sluiting - Onderwerpen themabijeenkomsten najaar 2017 
 
- Lijstje met voorstel-onderwerpen voor in de eigen vergaderingen 
Omdat we deze vergadering mogelijk niet voldoende bespreekpunten zouden 
hebben, hebben de leden nagedacht welke onderwerpen zij zouden willen 
bespreken.  
- Wim van Krimpen heeft voorgesteld om een Wmo-consulent uit te nodigen, 

om te vertellen hoe het met de keukentafelgesprekken verloopt. Waar lopen 
zij tegen aan, wat zijn de valkuilen, etc.  De andere leden vinden dit ook een 
mooi gespreksthema en dit voorstel wordt dus aangenomen. Het verzoek 
aan de SDD is ook om cijfers aan te leveren hoeveel  keukentafelgesprekken 
er in Drechtsteden zijn gehouden in het afgelopen jaar (verdeeld over de 
gemeenten). Actie: Judith/ Jelle Boersma 

- Hans van Ardennen benoemt dat leden van de adviesraad Zwijndrecht vorig 
jaar hebben meegelopen met intakers. 
Het onderwerp kan ook gekoppeld worden met de inzet van 
cliëntenondersteuners. Hoe vaak wordt daar een beroep op gedaan, en hoe 
wordt dat verder ingevuld. Mogelijk is dit ook een goed onderwerp voor een 
themabijeenkomst. Belangrijk uitgangspunt van de overheid is dat mensen in 
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principe voor zichzelf zorgen, met zo nodig een beroep op hun sociale 
netwerk. Een andere vraag is wat verwachten mensen bij een aanvraag. 
Afgesproken wordt dat we hier eerst zelf over in gesprek gaan, met een 
consulent van de SDD. Daarna willen we graag Karin Lambrechts, 
portefeuillehouder Wmo Drechtsteden uitnodigen voor een gesprek 
hierover. 
Pieter zegt toe dat hij haar in zijn periodieke gesprek (samen met Wim 
Oussoren) alvast zal uitnodigen voor de Regionale raad.   

- Tineke Veldhuisen geeft aan dat zij het gevoel heeft dat onderwerpen soms 
afgeraffeld worden in de onderlinge vergaderingen. Zij houdt een pleidooi 
om gezamenlijk af en toe stil te staan en nadenken over de onderwerpen die 
in samenspraak met de SDD ter tafel zijn gekomen. Het is namelijk belangrijk 
dat de mening van alle leden van de adviesraad gehoord worden. Dit is een 
helder signaal en zal in gedachten worden gehouden, zegt Pieter toe. 

- Politieke partijen voeden met aandachtspunten voor partijprogramma’s 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Via lokale politieke partijen heeft een van de leden van de regionale 
adviesraad het verzoek gekregen om de politieke partijen te voeden met 
Wmo aandachtspunten voor hun programma t.b.v. 
gemeenteraadsverkiezingen. Er volgt een discussie of er risico is dat het 
Drechtstedenbestuur na de komende gemeenteraadsverkiezingen zou 
kunnen besluiten om de regionale adviesraad op te heffen. De meningen 
hierover lopen uiteen. Als er risico bestaat, dan is het zaak dat we ons 
profileren bij de gemeentelijke politieke partijen. Het lijkt in ieder geval goed 
om na te denken welke zaken wij onder de aandacht zouden willen brengen. 
Judith meldt dat  de landelijke Koepel van adviesraden Sociaal Domein 
onlangs een handreiking hebben geschreven voor adviesraden en 
belangengroepen in verband met de komende lokale verkiezingen.  
Besloten wordt dat dit onderwerp geagendeerd zal worden voor de volgende 
vergadering en dat de handreiking zal worden rondgestuurd. Actie Judith 

- Tot slot heeft Henk Visser voorgesteld om een zelfevaluatie te houden. 
Hoe functioneren we als raad?  Waar hebben we het met elkaar over en 
waarover niet? Dit voorstel wordt ook aangenomen en zal voor de laatste 
vergadering van dit jaar geagendeerd worden. Actie: Judith/Pieter 

 
Rondvraag: 
Hans Vermeulen meldt dat hij per 1 augustus zijn taak als voorzitter van de 
adviesraad Papendrecht neerlegt. Ineke Robart volgt hem op, ook in de regionale 
adviesraad. Zij zal worden voorgedragen aan het Drechtstedenbestuur (actie 
Judith/Nelleke). Omdat zij voor de volgende vergadering  verhinderd is, zal Hans 
die vergadering nog aanwezig zijn en dan afscheid nemen. Actie: Nelleke 
De Wmo-adviesraad Papendrecht gaat met de contactambtenaar bespreken hoe 
het nu gaat met de Wmo adviesraad om vervolgens na te gaan tot welke 
(door)ontwikkelpunten dat leidt. Zorgbelang ZH zal deze bijeenkomst begeleiden. 
 
Henk Visser vertelt dat de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht een 
goede actieve groep is. De beleidsambtenaren van de verschillende deelgebieden 
verlenen goede medewerking en schuiven op afroep aan tijdens de 
vergaderingen. Henk is inmiddels benoemd als vertegenwoordiger van de nieuwe 
raad Sociaal Domein Sliedrecht in de regionale raad.  
 
Wim van Krimpen: in Alblasserdam is men doende om een nieuwe vorm en 
invulling voor een bredere adviesraad te ontwerpen. De bedoeling is om de 
belangengroepen te laten participeren in themagerichte werkgroepen.  
 
Tineke Veldhuisen: Naar aanleiding van het voornemen een buurtwinkel te 
verplaatsen naar het Winkelcentrum De Schoof, heeft de lokale adviesraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht advies uitgebracht. Men pleit ervoor om die buurtwinkel te 
behouden. 
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Verder vertelt zij dat op zaterdag 26 augustus de jaarlijkse Zomerparkdag plaats 
vindt. Ook de Wmo-adviesraad heeft een informatiestand. Iedereen is welkom. 
 
Hans van Ardennen: de adviesraad Zwijndrecht heeft inmiddels een beter 
contact opgebouwd met de beleidsmedewerker. Een verbreding naar een 
bredere participatieraad zou wenselijk zijn. De wethouder gaat daar niet in mee 
en beslist over de vorm van de raad. .  
Binnen de gemeente zullen 16 thema’s besproken gaan worden; de adviesraad 
wordt daarover door de beleidsmedewerker geïnformeerd en we werken op deze 
16 thema’s samen.  
 
-Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op maandag 4 september in Dordrecht. Gastspreker is 
dan dhr. Veerman van Medipoint, leverancier van hulpmiddelen. 
 
Met dank aan ieders inbreng sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering. 
 

 


