
Terugblik op de themabijeenkomst over de Wmo en Participatiewet 

 
Op 8 februari 2018 organiseerden de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 

en de Cliëntenraad Werk en Inkomen Drechtsteden een themabijeenkomst voor 
kandidaat gemeenteraadsleden. Centraal stonden de ontwikkelingen rond de 
Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) en de Participatiewet rond werk en 

inkomen. Zo’n 60 deelnemers vanuit de lokale kandidatenlijsten en de lokale 
adviesraden waren geïnteresseerd en schoven aan in Landvast te Alblasserdam.  

 
Allereerst gaf wethouder Karin Lambrechts van Dordrecht, regionaal 
portefeuillehouder Wmo, een toelichting op de doelstelling van de Wmo, de 

onderverdeling in algemene en maatwerkvoorzieningen en de lokale en regionale 
bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het verhaal van Alex Buchinhoren, hoofd 

Zorg en plaatsvervangend directeur Sociale Dienst Drechtsteden, sloot hier 
naadloos op aan. Hij schetste de uitvoeringstaak van de SDD, met informatieve 
plaatjes en cijfers over het toegangsproces tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen 

en het aantal indicaties dat in 2017 per soort maatwerkvoorziening is afgegeven. 
Daarna zette hij de aanwezigen aan het werk, door hun mening te vragen over 3 

casussen. Er werd druk onderling overleg gevoerd, waarna ieder voor of tegen 
kon stemmen door een stembriefje in de lucht te steken. De meningen bleken 

behoorlijk verdeeld te zijn. Hierdoor werd zichtbaar dat de rol van de Wmo-
consulenten best complex is en dat elke op het eerste gezicht goede 
beleidskeuze ook forse financiële consequenties kan hebben.  

 
Na de pauze bracht Yvonne Bieshaar, directeur Sociale Dienst Drechtsteden, de 

doelstelling van de Participatiewet voor het voetlicht en de inmiddels bereikte 
resultaten. Zij had goed nieuws te melden. Want in de loop van 2017 is het 
aantal mensen in de bijstand in de Drechtstedengemeenten voor het eerst in 

jaren gedaald. Daarbij gaat de daling in onze regio ook sneller dan in andere 
gemeenten. De themabijeenkomst werd afgesloten door uiteenlopende vragen 

vanuit het publiek aan de drie sprekers en hun antwoorden daarop. 

 

Tijdens de avond vervulden de voorzitters van de Regionale adviesraad Wmo en 
de Cliëntenraad Werk en Inkomen Drechtsteden de rol van gastheer en 

gespreksleider. Zij deden namens beide adviesorganen van de SDD en het 
Drechtstedenbestuur een oproep om signalen aan hen door te geven.  Hieronder 

vindt u hun contactgegevens. 

Contactgegevens 

-Regionale Adviesraad Wmo : voorzitter dhr. Pieter Struijs 

E-mail: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl  

Website: https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl 

-Cliëntenraad Werk en Inkomen Drechtsteden voorzitter a.i. dhr. Ed van Ravesteijn 

E-mail: secretariaat@crdrechtsteden.nl 

Website: http://www.crdrechtsteden.nl 
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