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1. Inleiding 
De Regionale Adviesraad Wmo adviseert vanuit cliëntperspectief het Drechtstedenbestuur (DSB) en 
de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) over de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Ons doel is een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan, 
op het gebied van de maatwerkvoorzieningen. 
 
In dit jaarverslag geven wij op hoofdlijnen een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar. 
Alle verslagen en uitgebrachte adviezen staan op onze website, 
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/  
 
2. Samenstelling 
In de Regionale Adviesraad zitten vertegenwoordigers van de lokale adviesraden Wmo/Sociaal 
Domein uit de zeven Drechtstedengemeenten. Naast de lokale vertegenwoordigers zijn er drie leden 
met een bijzondere zetel namens een bepaalde sector, namelijk de GGZ, de zorg voor mensen met 
een beperking en Zorg Thuis, zie ook: https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/leden-
van-de-raad/ en punt 11. 
 
3. Vergaderingen 
In 2019 hebben wij zeven vergaderingen gehouden. Er is één extra vergadering geweest om een 
advies op te stellen over het overzicht van de bezuinigingsvoorstellen (zie 4). Wij vergaderden deels 
op locaties waar zorg of (werk)begeleiding wordt gegeven aan Wmo-doelgroepen. Hier kregen we een 
presentatie van de betreffende organisatie. Het afgelopen jaar kregen we toelichting op de 
beschermde woonvorm De Oostpolder in Papendrecht. Bij de Stichting Welzijn Alblasserdam vertelde 
mevrouw Visser over de mantelzorgondersteuning. Verder hebben we sprekers uitgenodigd voor 
vergaderingen, zoals mevrouw Duykers van het Platform tegen armoede. Ze gaf een toelichting op de 
armoede in de Drechtsteden. De directeur van Stroomlijn, mevrouw De Lijster de Raadt, praatte ons 
bij over de uitrol van de Wijkhopper. 
 
In gesprek met de SDD 
Bij al onze vergaderingen was een vertegenwoordiging van de SDD aanwezig. Zij gaven een 
toelichting op de ontwikkelingen in de Drechtsteden zoals de resultaatfinanciering huishoudelijke hulp, 
de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief, de code VVR en het onderhoud van 
voorzieningen (zie ook 7.1). 
 
Opmerkingen en signalen vanuit de Regionale Adviesraad werden besproken en waar mogelijk 
overgenomen door de SDD, bijvoorbeeld de moeilijk te lezen, begeleidende brief bij het 
cliëntervaringsonderzoek. In 2020 wordt deze brief eerst voorgelegd aan de Regionale Adviesraad. 
 
Informatie uit de lokale raden  
Een vast agendapunt in de vergaderingen is het rondje langs de verschillende lokale adviesraden en 
de drie beleidsterreinen, met als doel het delen en uitwisselen van ervaringen en ideeën. 
 
4. Adviezen 
Hieronder treft u een overzicht aan van de adviezen die we in 2019 hebben uitgebracht. Ook het 
overzicht van de reacties is opgenomen.  
 

 Advies op de Regionale visie sociaal domein ‘Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan’ 
(13-08-2019)  reactie op dit advies (02-09-2019)  
Al in 2018 heeft de SDD een start gemaakt met deze visie. De Regionale Adviesraad is er 
vanaf het begin bij betrokken. Medewerkers van de SDD sloten regelmatig aan bij een 
vergadering om een toelichting te geven. Dit gaf ons de kans om alvast informeel te 
adviseren. We hebben een paar keer een vergadering verzet om mee te lopen in de planning 
van de SDD. De SDD heeft in het voorjaar van 2019 in elke gemeente een bewonersavond 
georganiseerd om input voor de regionale visie op te halen. De leden van de Regionale 
Adviesraad waren hierbij, in hun eigen gemeente, aanwezig. 

 Brief met betrekking tot de taakstelling (06-09-2019) 

 Advies Overzicht bezuinigingsvoorstellen sociaal domein (23-09-2019) en reactie op dit advies  
(24-09-2019). In deze reactie is ook het antwoord op de brief over de taakstelling opgenomen. 

Het overzicht van de bezuinigingsvoorstellen is in meerdere vergaderingen aan de orde 
geweest. We hebben een extra vergadering gehouden om op tijd advies uit te kunnen 

https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/leden-van-de-raad/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/leden-van-de-raad/
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2015/07/Advies-Regionale-visie-sociaal-domein-.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2015/07/Reactie-op-advies-Wmo-Adviesraad-inzake-regionale-visie-sociaal-domein.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Taakstelling.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Advies-Overzicht-voorstellen-maatregelen-Sociaal-Domein.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Reactie-op-brieven-Regionale-Adviesraad-Wmo-inzake-maatregelen-sociaal-domein-getekend.pdf
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brengen. In de vergadering van de Drechtraad op 1 oktober is besloten dat het DSB met 
nieuwe/andere bezuinigingsvoorstellen moet komen. Deze voorstellen komen in begin 2020 
weer op de agenda. 

 Advies Wettelijk verplicht beleidsplan Wmo 2020-2024 (23-09-2019) en reactie op dit advies  
(14-10-2019) 

 Instemming Verordening maatwerkvoorzieningen (11-11-19)  

 Advies Actualisatie Besluit en Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden (29-11-2019)  en reactie op dit advies (05-12-2019) 

 
5. Communicatie 
 
Leesgroepje 
Een aantal leden van de Regionale Adviesraad leest regelmatig de brieven die SDD naar cliënten wil 
sturen en doet voorstellen voor verbetering. De brieven hadden betrekking op de Code VVR (deze 
brief is niet verstuurd omdat de invoering een jaar is uitgesteld) en de brief over de eigen bijdrage 
individuele begeleiding en dagbesteding (ook deze brief is niet verstuurd omdat dit bezuinigings- 
voorstel niet is aangenomen door de Drechtraad). Eind van het jaar heeft het leesgroepje nog 
gereageerd op de brief over de wijziging eigen bijdrage Wmo-voorziening per 2020 (deze brief is wel 
verstuurd). 
 
Wmo-krant 
In de vergadering van 2 september sloten twee communicatiemedewerkers van de SDD aan. We 
hebben gesproken over de Wmo-krant, zoals de verspreiding, de inhoud (ook de Regionale raad heeft 
een artikel aangeleverd) en het formaat. Het concept van de Wmo-krant is ook op leesbaarheid 
beoordeeld.  
Een werkgroepje, bestaande uit de heer Goud, mevrouw Veldhuisen en mevrouw Robart, overleggen 
verder met de SDD over de Wmo-krant in 2020. 
 
6. Financiën 
Voor elke vergadering werd er een bijgewerkt financieel overzicht gemaakt van de uitgaven en het 
aantal gemaakte uren door de beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuners, zie ook punt 11. 
Zowel de begroting als de afrekening werd besproken met de financiële commissie, bestaande uit de 
heren Struijs, Wiersma en Van de Minkelis.  
 
7. Themabijeenkomsten 
In 2019 hebben we twee themabijeenkomsten georganiseerd. 
 
7.1 Hulpmiddelen 
Op 8 juli hebben we een themabijeenkomst georganiseerd over hulpmiddelen. Leden van de lokale 
Adviesraden, de gehandicaptenplatforms, het Vervoersplatform van Stroomlijn en medewerkers van 
de SDD waren aanwezig. Medewerkers van Meyra en Medipoint gaven een toelichting. We hebben, 
onder andere, gesproken over de kwaliteit, de klachten en de responsetijden. Het verslag van deze 
bijeenkomst treft u hier aan:  
 
7.2 Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan 
Op 10 oktober hebben we een themabijeenkomst georganiseerd over de Regionale visie sociaal 
domein. Leden van de Regionale Adviesraad, de lokale Adviesraden, wethouders, ambtenaren en 
gemeenteraadsleden waren aanwezig. 
Na de toelichting op de regionale visie door de heer Paans, regionaal portefeuillehouder, en de heer 
Van Maanen, directeur van de SDD, gingen we met elkaar in discussie om punten op te halen voor 
het uitvoeringsplan. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: bezuinigingen in relatie tot 
de kwaliteit, de verbinding lokaal-regionaal, de communicatie, de integrale ketenaanpak en 18-/18+. 
Het verslag van deze bijeenkomst treft u hier aan. 
 
We hebben afgesproken dat de Regionale Adviesraad in 2020 een themabijeenkomst organiseert 
over kwaliteitsnormen en het meten van de kwaliteit. De SDD organiseert een aantal Praktijkdagen 
waarin (praktische) problemen worden voorgelegd. De leden van de Regionale Adviesraad zijn hierbij 
aanwezig om signalen op te halen. 
 
 

http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Advies-wettelijk-verplicht-deel-beleidsplan-Wmo.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/09/Reactie-op-advies-Regionale-Adviesraad-Wmo-inzake-verplicht-Wmo-beleidsplan.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/12/Advies-Actualisatie-Besluit-en-Beleidsregels-maatwerkvoorzieningen-maatschappelijke-ondersteuning-Drechtsteden.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/09/Reactie-DSB-op-advies-Actualisatie-Wmo-besluit-en-beleidsregels.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Verslag-Bijeenkomst-Hulpmiddelen-in-de-Drechtsteden-8-7-19.pdf
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Verslag-Themabijeenkomst-Iedereen-een-zelfstandig-volwaardig-bestaan-op-10-10-19.pdf
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8. Contacten 
De voorzitter heeft jaarlijks gesprekken met de wethouders Wmo van de Drechtstedengemeenten. Hij 
wordt bij deze gesprekken vergezeld door de vertegenwoordiger in de Regionale Adviesraad vanuit de 
betreffende gemeente. In 2019 zijn er gesprekken geweest met de wethouders van Alblasserdam, 
Hardinxveld-Giessen, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht. De gesprekken met de 
wethouders van Dordrecht en Zwijndrecht zijn in 2020 gepland. 
Naast de gesprekken met de lokale wethouders heeft de heer Struijs ook een overleg gehad met de 
twee portefeuillehouders sociaal domein van het DSB en de directeur van de SDD. Mevrouw 
Teunissen, beleidsinhoudelijk ondersteuner van de Adviesraad, sloot ook aan. 
 
9. Voorzittersoverleg 
In 2019 is, onder leiding van de voorzitter van de Regionale Adviesraad, één overleg van voorzitters 
van de adviesraden in de Drechtsteden geweest. De tweede is door te veel afmeldingen 
doorgeschoven naar 2020. Het overleg is vooral bedoeld om informatie uit te wisselen.  
 
10. Vervoersplatform Stroomlijn  
Stroomlijn is het regionale mobiliteitsplatform dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties 
rond het doelgroepenvervoer, waaronder de DrechtHopper. Om de inbreng van gebruikers te 
waarborgen is er het Vervoersplatform. Alle gemeenten, behalve Hardinxveld-Giessendam zijn hierin 
vertegenwoordigd. Het Vervoersplatform komt twee keer per jaar bijeen. De voorzitter van de 
Regionale Adviesraad zit dit overleg voor. De (vervroegde) vergadering in september stond in het 
teken van de voorgenomen bezuinigingen. 
 
Wijkhopper 
Het Vervoersplatform heeft meegedacht over de flyer voor de Wijkhopper. Zowel leden van het 
Vervoersplatform als van de Regionale Adviesraad zijn naar de start-/voorlichtingsbijeenkomsten over 
de Wijkhopper in de verschillende Drechtsteden geweest. 
 
11. Samenstelling van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden per 31-12-2019 
Voorzitter       dhr. P. Struijs   
Zetel Gehandicaptenzorg en vicevoorzitter   dhr. S. Wiersma   
Zetel GGZ       dhr. P. van Dort 
Zetel Zorg Thuis      dhr. J. van Baren 
 
Namens 
Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam   mw. M. Slingerland-Bosman 
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht    dhr. W. Oussoren tot 1 juni 
       dhr. T. van der Plaats miv 1 juni 
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam  dhr. J. van de Minkelis 
Wmo-adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht    mw. T. Veldhuisen-Jonker 
Wmo-adviesraad Papendrecht     mw. I. Robart-Peters 
Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht    dhr. H. Visser 
Wmo-adviesraad Zwijndrecht     dhr. J. Goud 
 
Afscheid 
In juni 2019 hebben wij afscheid genomen van de heer Oussoren (Adviesraad Wmo & Jeugd 
Dordrecht). De heer T. van der Plaats is zijn opvolger.  
 
Ondersteuning 
Ook dit jaar kregen we vanuit Zorgbelang Inclusief beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning, 
in de personen van mevrouw M. Teunissen (beleidsinhoudelijk) en mevrouw T. Beemer en mevrouw 
F. van den Dool (secretarieel). 
 


