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Locatie: Vergaderzaal Vrijwilligershuis, Spuiweg 91, Dordrecht 
 
Aanwezig:  Dhr. Pieter Struijs   - Voorzitter 
   Dhr. Hans van Ardennen - lid namens Zwijndrecht 
   Dhr. Jan van Baren   - lid met zetel ZorgThuis 
   Dhr. Paul van Dort   - lid met zetel GGZ 
   Dhr. Wim Oussoren  - lid namens Dordrecht 
   Mw. Marika Slingerland  - lid namens Alblasserdam 

Mw. Tineke Veldhuisen - lid namens Hendrik Ido Ambacht 
   Dhr. Henk Visser   - lid namens Sliedrecht 
   Dhr. Sijtze Wiersma  - lid met zetel Gehandicapten 
   Mw. Mariëtte Teunissen - beleidsondersteuner vanuit Zorgbelang-ZH 
   Mw. Nelleke Schelfhout - secretarieel ondersteuner vanuit Zorgbelang-ZH 
   Dhr. André Adriaansen  - SDD 

Dhr. Alex Buchinhoren  - SDD 
Mw. Ilona Reijerse   - SDD 
Mw. Linda Vonk-van der Graaf - SDD 

    
Afwezig m.k.g.: Mw. Ineke Robart 
     Dhr. Jacques van de Minkelis 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken Actie door 

1.  Opening en vaststellen van agenda 
De vergadering wordt om 19.30 geopend door de voorzitter, hij heet iedereen welkom. 
De berichten van de afwezigen worden gemeld. 
De voorliggende agenda wordt gevolgd.  

 

2.  Notulen van vergadering van 9 juli 2018, incl. Actielijst en presentatie mw. Bouwman/ 
Swinhove 
Het verslag wordt vastgesteld.  
N.a.v.: Blz. 1, punt 3: Tineke en Marika hebben in goede samenwerking, inbreng 
geleverd bij de SDD voor de berekening eigen bijdrage. De website is daarop aangepast.  
Actielijst:  
3-050318 Themabijeenkomst 12-9 Armoedebeleid staat ter bespreking op agenda. Kan 
van de actielijst. 
4-050318 vacature Vervoersplatform; afgesproken wordt Jacques de Minkelis hierover 
te mailen en tevens melding te doen van de a.s. bijeenkomst vervoersplatform 6 sept1 
Daarbij wordt gemeld dat mw. N. Kruis stopt bij het vervoersplatform (afgevaardigde uit 
Zwijndrecht). Voorzitter verzoekt allen binnen de lokale raden op zoek te gaan naar 
aanvulling voor het vervoersplatform.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 
 

3.  In gesprek met de SDD, Updates over lopende processen.  

• Voorstel aanpassing eigen bijdragen Wmo 2019; We bespreken de adviesaanvraag 
waarbij de SDD ons meeneemt en uitleg geeft bij een zestal besluiten.  
Aanleiding voor het voorstel zijn de wijzigingen vanuit het rijk rond de eigen bijdragen 
voor de Wmo. Per 2019 blijft de huidige wettelijke constructie voor de opbouw van de 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Bericht van Jacques via de mail (7=9=18): Vanuit het 'Hardinxveldse' is er nog weinig animo om deze vacature in te 
vullen. In de laatste bijeenkomst van onze participantenraad is er al eens aandacht hiervoor gevraagd. Ook in de 
komende bijeenkomst zal ik een beroep doen om deze vacature in te vullen. Het is/blijft lastig om vrijwilligers voor 
dergelijke vacatures warm te krijgen. Enerzijds omdat de meeste al andere beslommeringen hebben en anderzijds (en 
dat is iets waar we in breder verband over moeten hebben) dat het voor Hardinxvelders het Dordtse nog wel 'ver weg 
is'. Maar we blijven proberen om eea opgevuld te krijgen.  
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eigen bijdragen voor de Wmo intact, maar wordt per AMvB het te betalen bedrag 
afgetopt op €17,50 per periode. Per 2020 wordt de wettelijke constructie gewijzigd en 
wordt een abonnementstarief van €17,50 per periode geïntroduceerd 2.  
Besluit: De voorgestelde wijzigingen worden puntsgewijs doorgenomen en leiden tot 
een advies aan de Drechtraad. Mariëtte zal het advies opstellen. Zie verder het 
bijgevoegde advies.  
 

• Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 
Via het cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt onderzocht hoe cliënten de kwaliteit van 
de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Het cliëntervaringsonderzoek is een 
verplicht onderzoek dat jaarlijks wordt afgenomen. Naast het verplichte gedeelte van 
het CEO heeft de SDD dit jaar ook weer extra vragen laten opnemen. De doelgroep zijn 
cliënten met een maatwerkvoorziening. Zie bijlage voor de raadsinformatiebrief. 
Besluit: dit punt agenderen voor de volgende keer. De SDD zal de adviesraad dan 
informeren over de resultaten en deze evt. bespreken. Op voorstel van de voorzitter 
zullen de reacties uit de lokale raden op de Samenvatting onderzoek Nationale 
ombudsman (rapport zorgwetten ‘zorgen voor burgers’) hierbij worden meegenomen. 
 

• Toelichting proces herijking huishoudelijke ondersteuning: een onderzoeksbureau 
is ingeschakeld bij de verkenning en ontwikkeling van modules voor Huishoudelijke 
Ondersteuning.  Dit onderzoeksbureau gaat hier de komende periode samen met de 
SDD aan de slag; wat is de impact voor SDD en de klanten?  
Er zijn een drietal werksessies gepland. De adviesraad biedt aan daaraan mee te 
werken, v.w.b. de klantvraag.  We stemmen onderling af wie we wanneer kan 
aansluiten. 
 

• Toelichting uitstroomarrangement individuele begeleiding (IB 0): dit product 
voorziet erin om cliënten door het bieden van lichtere vormen van ondersteuning te 
laten uitstromen.  De SDD hoopt zo dat de uitstroom een impuls krijgt. Een groep 
cliënten kan op termijn uitstromen. Dit uitstroomarrangement biedt de mogelijkheid 
om de IB af te bouwen en indien nodig blijft er een achtervang. 
  

• Stand van zaken Beleidsplan 2019-2022; Alex licht toe dat alle lokale gemeentes 
een nieuw beleidsplan gaan vaststellen. Er zijn thema’s die Drechtstedenbreed spelen. 
Afhankelijk van het thema komt dat hier en/of lokaal terug.   
De SDD werkt aan een nieuw plan wbt maatwerkvoorzieningen die in Drechtsteden 
worden voortgezet (langdurig proces).  Een commissie zal adviseren hoe de regionale 
samenwerking eruit moet komen te zien.   
Recent was er een open dag bij de SDD, bedoeld om het vertrouwen in de SDD te 
vergroten. Ook wil men meer contact zoeken met de lokale gemeenten, nu wordt de 
drempel naar Dordrecht vaak te hoog gevonden. 
Met de Carrousel Sociaal/Bestuur&Middelen van de Drechtraad op 4 sept. a.s. 

beoogt men de discussie met alle raadsleden uit Drechtsteden op gang te brengen 

rondom de toekomst van het Sociaal domein, en op die manier tracht men de 

raadsleden meer kaders te kunnen meegeven. Deze bijeenkomst heeft een open 

karakter en is voor iedereen bedoeld. De bijgevoegde Raadskrant geeft hierover 

informatie.  

 

 
 
 
 
Mariëtte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Financiën en subsidieaanvraag 2019  

• Begroting 2019, incl. overzicht financiën jan-augustus 2018 en activiteitenplan 
2019 

 
 
 

                                                      
2 Uit een nagekomen bericht van de SDD wordt aangegeven dat een van de beleidsvoornemens is om de eigen 
bijdrage per maand te innen. Het bedrag wordt dan €19,- per maand. 
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De voorzitter heeft vragen over de begrootte accountantskosten vanaf de start in 
2015. De kosten stonden ook op de begroting voor 2015, de rekening wordt betaald 
in 2016. Volgens Hans (lid van de fin. cie) klopt dat wel.  
Volgens de richtlijnen Subsidieverordening zou een subsidie onder de €50.000 
zonder accountantsverklaring mogelijk zijn. Alex zegt toe dit te zullen nagaan en 
terug te koppelen. Antwoord reeds ontvangen: Naast een inhoudelijke en financieel 
verslag is een bestuurdersverklaring noodzakelijk. Een accountantsverklaring dus 
niet. 
- Het financiële overzicht t/m aug. laat zien dat we ruim binnen het budget zitten.  
- De begroting voor 2019 wordt besproken. Er zal een aanpassing worden gedaan 

door de personeelskosten te verlagen met de uren die nu zijn opgenomen onder 
de post Themabijeenkomst, zodanig dat de begroting uitkomt op ca. € 47.500. 
Vervolgens zal de subsidie-aanvraag worden gedaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariëtte/ 
Nelleke 

5.  Vergelijking vragenlijsten signalerend huisbezoek in de Drechtsteden. 
De ontvangen vragenlijsten zijn zeer divers qua grootte en inhoud; van 1 à 2 pagina’s tot 
erg uitgebreid. Vooral in HIA en Dordrecht (dezelfde lijst) staan volgens de leden 
impertinente vragen. De vraag waarom er niet met één lijst in Drechtsteden wordt 
gewerkt blijkt een stukje geschiedenis te hebben en valt niet zomaar te veranderen. 
Iedere gemeente is daar vrij in.   
Aan de leden wordt meegegeven; alle lokale raden interpreteren de informatie van de 
vragenlijsten naar eigen inzicht.  Daarbij opgemerkt dat het wenselijk zou zijn dat eens 
in de zoveel tijd – voor iedere Wmo-klant – men zou moeten bekijken of de 
voorziening(en) nog toereikend is/zijn. 
  

 
 
 
 
 
 
Alle leden 

6. Rondje lokale raden en Rondvraag: 
Hendrik Ido Ambacht/Tineke: De Adviesraad HIA heeft vanmiddag kennis gemaakt met 
de nieuwe wethouder dhr. Steven van Die. 
Het plan is om van lieverlee naar een bredere adviesraad te gaan, te beginnen met 
Wmo en Jeugd.  

• Er komt een vacature in HIA omdat de voorzitter gaat stoppen.    

• N.a.v. een artikel in het AD stelt Tineke een vraag aan de SDD over mensen die in 
winkels rijden in een scootmobiel: als je in een scootmobiel zit moet je minimaal 
700 meter kunnen lopen? En een scootmobiel is een vervoersmiddel, net als een 
fiets.  Antwoord SDD: mensen die een scootmobiel hebben kunnen slechter 
worden. M.a.w. die 700 meter wordt niet, of niet strikt gehandhaafd. Bovendien 
mogen winkeliers scootmobielen in principe niet weigeren, al is het in veel winkels 
vaak lastig w.b. toegankelijkheid. Er is zelfs een uitspaak van een rechter hierover. 

 
Alblasserdam/Marika: heeft een vraag over dienstencheques, zie onder Sliedrecht.  
Ook hier vacatures voor nieuwe leden. Tips zijn welkom. 
 
Dordrecht/Wim: Er zijn nieuwe leden gevonden, maar ook weer vertrokken. Er is 
behoefte aan aanvulling. Wel een nieuw lid gevonden in de persoon van Jacqueline van 
den Bergh. Verder meldt Wim de reeds aangekondigde bijeenkomst BW/BT op 15 
november a.s. Graag zoveel mogelijk aandacht hiervoor.  
 
Sliedrecht/Henk:  

• Zoals al door Marika is genoemd, gaat de gemeente Sliedrecht vanaf 1 jan. 2019 
door met de dienstencheque, gefinancierd vanuit hun eigen budget. Dit geldt alleen 
voor mantelzorgers. De periode is nog onbekend.  

• Voortgang vindt plaats van het project ‘Dementievriendelijke gemeente’   

• Coalitieakkoord; conform verzoek is daar input op gegeven 
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• N.a.v. de opmerking in een eerdere vergadering over het niet toegankelijk zijn van 
WC Kerkbuurt in Sliedrecht in kader van VN-verdrag: men is nu bezig om een lift te 
bouwen. Enig nadeel is dat die alleen tijdens winkeltijden te gebruiken is. Medio 
december zal de lift klaar zijn.   

 
Mariette deelt vervolgens mee dat Zorgbelang Zuid-Holland gaat fuseren met ZB-
Gelderland-Utrecht in het kader van samenwerking. Binnenkort krijgt iedereen hierover 
bericht.  
 
Andere punten:  

• Ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam m.b.t. het VN-
verdrag: deze brief is met alle leden gedeeld. Op de brief van de Reg. Adviesraad 
aan B&W van alle Drechtsteden-gemeenten is een aantal ontvangstbevestigingen 
ontvangen; echter geen inhoudelijke reacties.  

 

7. Stand van zaken Themabijeenkomsten  
1. ‘Armoedebeleid in de Drechtsteden’ op 12 september a.s.  
Het aantal aanmeldingen staat nu op ca. 25. Zeker teleurstellend, maar de 
aanmeldingen komen wel vanuit alle adviesraden. De verwachting is dat vanuit de 
platforms van de sprekers ook nog mensen komen. Besloten wordt om de avond wel 
door te laten gaan.  
 
2. ‘Wmo, hoe nu verder?’ op 5 november a.s.   De begroting bij het voorgestelde 
programma verschilt met de begroting bij de financiële verantwoording.  Uitgezocht 
wordt wat juist is.  
Het programma is al grotendeels opgesteld, sprekers liggen vast, behalve de 
portefeuillehouder/wethouder Drechtsteden. Binnenkort zal dit bekend zijn, de SDD zal 
ons informeren.   
De leden van de adviesraad zijn gevraagd namen van de uit te nodigen ambtenaren aan 
te leveren. Afgesproken wordt dat er een lijst van de uit te nodigen personen zal 
worden gedistribueerd onder de leden, met het verzoek daarop zoveel mogelijk 
aanvullingen te doen; vervolgens retour secretariaat.  
 
Voorgesteld wordt om tijdens deze bijeenkomst ook aandacht te besteden aan het VN-
verdrag, bijv. door een organisatie uit te nodigen met informatiemateriaal. Het 
onderwerp VN-verdrag staat bij veel lokale raden op de agenda en komt ook bij het 
voorzittersoverleg aan de orde. Besloten wordt om dit onderwerp volgend jaar voor een 
themadag te gebruiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelleke 

8. Stukken ter informatie 

• Informatie over het Hooflijnenakkoord Ggz (uitgedeeld) 

• Uitnodiging SDD Open Coffee Samenwerkingspartners ma. middag 24-9-2018  
 

 
 

9. Samenstelling Regionale Adviesraad 
Conform het Rooster van aftreden zijn 4 leden aftredend per 1 januari 2019. Zij worden 
persoonlijk gevraagd of zij herbenoemd willen worden.  

• Henk Visser heeft uit de lokale raad mandaat om voor 4 jaar bij te tekenen. Hij blijft.  

• Tineke Veldhuisen; ook zij blijft in de lokale raad en blijft de afgevaardigde in de 
regionale adviesraad.  

• Sijtze Wiersma; hij geeft aan dat hij in feite niet voldoet aan de gestelde eisen 
omdat zijn netwerk met Gehandicapten klein is. Hij wil wel doorgaan. De voorzitter 
stelt de inbreng van Sijtze zeer op prijs en met de deskundigheid van Tineke op 
gebied van gehandicapten zit het binnen de adviesraad wel goed. Desgevraagd zegt 
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Sijtze toe te zullen blijven.  

• Pieter Struijs; indien de nieuwe wethouder (nu nog niet bekend) akkoord gaat, zegt 
Pieter toe nog 4 jaar aan te blijven.  

Er zal een brief over de herbenoemingen naar de Drechtraad worden gestuurd.  
 

 
 
 
Nelleke 

10. Rondvraag en sluiting 

• De locatie voor de volgende vergadering in Hendrik Ido Ambacht staat al vast.   

• Als datum voor het jaarlijks etentje wordt bepaald: woensdag 12 december. Er 
worden suggesties voor een restaurant genoemd.   

• De mening wordt gedeeld dat de huidige vergaderlocatie niet geschikt is, teveel 
herrie van buiten. We zouden ook kunnen vergaderen bij een organisatie zonder dat 
een presentatie wordt gegeven. Paul zegt toe op zoek te gaan voor een locatie in 
januari. Wellicht behoort vergaderen bij de SDD ook een keer tot de mogelijkheden.  

• Het vergaderschema voor 2019 komt de volgende keer op de agenda, waarbij 14 
januari als eerste datum in het nieuwe jaar wordt gekozen. Vervolgens de 1e 
maandag van elke tweede maand.  
 

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng.  
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Actielijst 3 september 2018 

Nr./ 
Datum 

Actie Door Uitgevoerd? 

4-050318 Invullen vacature Vervoersplatform door HG 
(zie reactie J. de Minkelis in verslag 3-9-2018) 
 

Jacques van de 
Minkelis 

Weinig animo. Blijft 
aandachtspunt in HG. 

6-050318 Gesprekken plannen met wethouders na 
benoemingen in nieuwe colleges.  
Met voorrang HG, Dordrecht. Verder Papendrecht, 
Sliedrecht, Zwijndrecht in 2018. 
Alblasserdam en HIA in 2019. 
Tevens met nieuwe portefeuillehouder Wmo 
Drechtsteden zodra deze bekend is.  

Nelleke Doorlopend actiepunt 

2-090718 Uitnodiging versturen voor Themabijeenkomst 
‘Wmo, hoe nu verder?’ op 5-11-2018 + plaatsen in 
lokale kranten en sociale media 

Mariëtte/ 
Nelleke 

Zodra programma 
definitief is.  

3-070918 De samenvatting van het onderzoek van de 
Nationale ombudsman in de lokale adviesraden ter 
discussie brengen.   
 

Allen  

1-030918 Opstellen advies Drechtstedenbestuur inzake 
Voorstel aanpassing eigen bijdragen Wmo 2019 

Mariëtte ja 

2-03-018 Onderwerp ‘VN-verdrag’ koppelen aan een te 
organiseren themadag in 2019 

Mariëtte  

 
 


