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 Aan alle leden van de zeven lokale Adviesraden Wmo/ 
Sociaal Domein, leden van de Regionale Adviesraad 
Wmo, bestuursleden en vrijwilligers van de Cliëntenraad 
Regio Drechtsteden 
 
 

 
 

Themabijeenkomst over Armoedebeleid 
op 12 september 2018 

 
 
Dordrecht, 17 juli 2018 
 
 
Beste dames en heren, 
 
De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden nodigt u van harte uit voor de 
themabijeenkomst over het armoedebeleid in de regio Drechtsteden. 
 
Armoedebeleid 
Beleid over armoede wordt voor een deel regionaal gemaakt, de mensen waar het om gaat 
wonen echter in een van de zeven gemeenten in de Drechtsteden. Ook lokaal maken 
gemeenten armoedebeleid. Het thema is verweven met de Wmo, maar eigenlijk met het hele 
sociale domein. Voor een deel gaat het immers om dezelfde groepen. Niet zelden hebben 
mensen financiële problemen, maken ze gebruik van een (of meer) Wmo-
maatwerkvoorziening(en) en/of krijgt het gezin jeugdhulp.  
Kortom een thema dat zowel de Regionale Adviesraad Wmo als de lokale adviesraden en de 
Cliëntenraad Regio Drechtsteden raakt. 
 
Het doel van avond is informatievoorziening aan en versterking van de samenwerking tussen 
de Regionale Adviesraad, de lokale adviesraden Wmo/ Sociaal Domein en de Cliëntenraad 
Regio Drechtsteden. 
 
Datum en tijd: 12 september 2018 van 18.45 – 21.30 uur 
 
Locatie: MFC Maasplein, Maasstraat 30 in  Alblasserdam  
 
Programma 

18.45 uur Inloop met koffie/thee 
 
19.15 uur Welkom door Pieter Struijs, voorzitter van de Regionale Adviesraad Wmo 

Drechtsteden 
 
19.20 uur  Toelichting op de minima-effectrapportage Sociale Dienst Drechtsteden 2018. 

De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële 
positie van inwoners met lage inkomens en de stand van zaken 
armoedebeleid en minimaregelingen in de Drechtsteden door Joost van den 
Hoek, Hoofd Werk & Inkomen Sociale Dienst Drechtsteden 

 Gelegenheid om vragen te stellen 
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19.40 uur Doelstelling en activiteiten van het Platform tegen Armoede Drechtsteden  
 Welke signalen haalt het Platform op in de regio  

door Riet Duykers, voorzitter 
Gelegenheid om vragen te stellen 

 
20.00 uur Pauze 
 
20.30 uur Welke noden signaleert Sun Drechtsteden door Kees Vos, voorzitter 
 Gelegenheid om vragen te stellen 
 
20.50 uur Paneldiscussie met de drie sprekers 
 
21.15 uur  Conclusies en afsluiting. 
 
Tot ca. 22.00 uur Napraten met hapje/drankje 
 
 
Meer informatie of aanmelding? Stuur een mail aan het secretariaat van de Regionale 
Adviesraad Wmo via: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl.  
Graag aanmelden vóór 7 september 2018. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
Pieter Struijs (voorzitter Regionale adviesraad Wmo Drechtsteden)  
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