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Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

Actie door: 

1. Opening: Voorzitter Pieter Struijs heet iedereen van harte welkom en vraagt mevrouw 
Lia Oorschot te vertellen over de locatie waar we te gast zijn. 
Mevrouw Lia Oorschot is groepsleidster dagbesteding ‘Syn in Ambacht’1, een 
dagbestedingslocatie van Syndion in HiA. Als onderdeel van het nieuwe Jeugdspeelpark 
maken drie zorgorganisaties (Syndion, Happy Move en de Blije Borgh) gebruik van deze 
locatie sinds 1 april jl.  Er wordt dagbesteding georganiseerd voor mensen met een 
beperking en ouderen met lichte dementie.  Duidelijk wordt dat er nog ruimte is voor 
meer groepen; men is bezig cliënten te werven, ook van buiten Syndion. De leeftijd van 
cliënten kan ook betekenen dat het beter is om naar een andere groep door te schuiven, 
hetgeen de doorstroming bevordert. Het vervoer van de cliënten wordt vrnl. verzorgd 
door Bodetax, er zijn zoveel mogelijk geclusterde ritten.  Zie verder de bijgevoegde 
presentatie. 
  

 

2. 19.30 uur  In gesprek met de SDD over Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 
Notitie: Aanpak proces regionale visie sociaal beleid is leidend in de discussie.  
Vanessa Bal licht de notitie kort toe.  Vanavond praten we vooral over spoor 2, de 
splitsing tussen regionaal en lokaal om a.d.h.v. de 4 genoemde thema’s specifieke 
aandachtspunten op tafel te krijgen. De verkregen informatie legt men voor aan de 
Drechtraad op 4 december a.s. om te komen tot een plan Sociaal Domein in juni 2019.  
Spoor 3 zit op het snijvlak van lokaal en regionaal, daar waar beleid elkaar raakt, bijv. 
toegang, samenwerking op participatieplekken enz. Dat traject gaat in de vorm van een 
ontwikkelagenda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.syndion.nl/over-syndion/nieuws/dagbestedinglocatie-syn-ambacht-geopend/  
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Ruud Beaumont (SDD): er zijn verschillende vormen van integraal werken. Uit de 
discussie hierover wordt het belang van1 gezin, 1 plan, 1 regisseur benadrukt.  Van 
belang is om de cliëntondersteuning hierbij te betrekken.  Bij integraliteit gaat ook om 
jeugdhulp. Ruud onderschrijft dit belang; om daar een begin mee te maken zal de SDD 
een pilot starten over domeinen Werk & Inkomen en Wmo heen. 
Steeds meer wordt geprobeerd om de loketten zoveel mogelijk te verbinden. Je ziet 
overal een bredere intake ontstaan.  Het is de kunst om specialismes ook in stand te 
houden.  
Vervolgens geeft Alex Buchinhoren mee om terug te kijken naar het oude beleidsplan.  
Wat vinden we daar nu – na 4 jaar ervaring – van? Dit kan goede ankers bieden voor de 
komende 4 jaar.   
Lenne van der Merwe (SDD) richt zich op het onderwerp Zelfredzaamheid. De vraag is 
hoe wij de visie van 4 jaar geleden zien?   Uit de adviesraad wordt het onderwerp 
Mantelzorg aangedragen. Hulp vanuit de omgeving is voor een korte periode te vinden, 
maar als het een lange periode betreft wordt het (vaak) een probleem. De vraag die 
daarbij opkomt is in hoever kan/moet de overheid daar een rol in spelen?  
 
Lenne van de Merwe; de Wmo is er nu op gericht dat mensen voorzieningen krijgen. Dat 
men weet wat en waar men moet zijn. Er blijken veel mensen die dit niet weten. Hoe 
bereik je iedereen? De sociale wijkteams spelen hierin een grote rol. Dat vraagt om veel 
meer bekendheid voor de sociale wijkteams. Mensen bereik je, onder andere, via 
huisbezoeken (ouderen vanaf 75 jaar). En zorg voor een ‘warme’ overdracht. 
Het is belangrijk dat iedereen  gebruik kan maken van een cliëntondersteuner, ook als je 
bijvoorbeeld een partner of kind hebt die je kan ondersteunen. 
De SDD moet meer onderdeel zijn van het Sociale Wijkteam. Er is behoefte aan een 
soort casemanager. 
 
Aandacht voor het gat tussen de Wmo en Wlz; bij langer zelfstandig thuis wonen 
signaleren zorgaanbieders dat er onvoldoende ondersteuning geboden kan worden. De 
komende jaren zullen steeds meer mensen zorg nodig hebben. Meenemen bij dit item: 

 Geschikte woningen 

 VN-verdrag 
 
Mariëtte geeft de SDD mee dat in de balans tussen de systeem- en de leefwereld, de 
leefwereld volgens haar leidend moet zijn.  Dat moet dus het uitgangspunt zijn. 
 
Traject: De regionale adviesraad wil graag meegenomen worden in de discussie.  
Afgesproken wordt dat evt. vervolggesprekken met (leden van) de Regionale adviesraad 
in onderling overleg kunnen worden ingepland (indien de volgende vergadering 
daarvoor te laat zou zijn). Voor het snel toetsen van stukken (door de adviesraadsleden) 
zullen Vanessa Bal en Mariëtte samen schakelen.  Indien men achteraf nog punten in wil 
brengen, dan graag naar Mariëtte.  
 
Stukken ter informatie; deze worden verder niet besproken. 
Advies (13-9) en reactie (18-9) op advies over wijziging eigen bijdrage en advies van de 
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht (22-10) op de reactie advies wijziging eigen bijdrage 
Advies over de brieven mbt de wijzigingen eigen bijdrage 
Aanvullend noemt Tineke: De Centrale Raad van Beroep heeft de volgende uitspraak 

gedaan:  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2603 

Een gemeente kan niet zeggen: u wordt oud, dus u had kunnen voorzien dat u een 

voorziening nodig zou hebben2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Reactie van Alex Buchinhoren via de mail (14-11-18): Deze uitspraak is bij ons bekend. Ik heb nog even navraag 

gedaan maar daaruit kwam niet het beeld naar voren dat we nu aanvragen zouden afwijzen op grond van 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2603
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3. Notulen van de vergadering van 3 september 2018, inclusief actielijst 
Inhoudelijk: geen. Het verslag wordt vastgesteld.  
Naar aanleiding van: 
Punt 3, besluit tot advies over wijziging Eigen Bijdrage Wmo 2019: Ons advies en het 
advies van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft de Drechtraad heeft niet 
overgenomen. Voor IB en dagbesteding gaat geen eigen bijdrage gelden.  
De brieven naar cliënten worden zeer binnenkort – gefaseerd – verstuurd. Ook via de 
SDD-nieuwsbrief, lokale media etc. wordt dit besluit naar buiten gebracht.  
Blz. 2: n.a.v. de herijking van de h.o. door de uitspraak van de rechter3 zal voor de 
uitvoeringspraktijk veel gaan uitmaken. Het is nu afwachten wat het gaat betekenen 
voor de indicatiestelling. Op de vraag van Pieter wanneer dit ingaat: de SDD denkt dat er 
ca een jaar overheen zal gaan.  
Blz. 3. Dienstencheque Sliedrecht: per 1.1.19 dan zijn er dienstencheques voor MZ.  Ook 
de adviesraden in de gemeenten Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht gaan hiermee 
aan de slag richting hun eigen gemeente.   
Actielijst: 
Punten 2-090718, 1-030918 en 3-070918 worden van de actielijst geschrapt.  
Punt 6-050318 Gesprekken met wethouders; Vooralsnog blijven beide wethouders 
(Paans en Heijkoop) op het Sociaal Domein, en beiden willen een gesprek. De 
verwachting is dat er wel een taakverdeling komt. 
Punt 2-030918 VN-verdrag koppelen aan themadag: Marika vertelt dat de ASD 
Alblasserdam een studiebudget heeft gekregen; men wil dit besteden voor het VN-
verdrag en armoede. De ASD Alblasserdam wil een themadag over het VN-verdrag 
organiseren, ook andere adviesraden worden uitgenodigd. Mariëtte zal dit onderwerp 
ook op de agenda van het voorzittersoverleg (21-11) zetten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Financiën  
Het financiële overzicht jan-oktober 2018 geeft geen reden voor vragen/opmerkingen.  
 
Vertrek Nelleke 
De voorzitter informeert de leden over de komende samenwerking van Zorgbelang-ZH 
met Zorgbelang Gelderland/Utrecht, die tot een nieuwe stichting Zorgbelang Inclusief 
leidt.  Helaas heeft dit voor Nelleke (secr. ondersteuner) als gevolg dat zij haar baan niet 
voort kan zetten bij Zorgbelang Inclusief. Pieter is niet blij met de ontstane situatie, die 
ook voor de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht geldt. Hedenmiddag is een gesprek 
over de invulling van de ondersteuning in 2019 besproken met een manager van 
Zorgbelang G/U, samen met de voorzitter van de adviesraad Dordrecht en Mariëtte. Een 
notulist voor de vergaderingen en een backoffice in Arnhem vindt Pieter geen goede 
combi.  Nu is het voorstel: Mariëtte Teunissen blijft beleidsinhoudelijk ondersteuner en 
1e aanspreekpunt voor de leden van de Regionale Adviesraad en extern; de secretariële 
en financiële ondersteuning wordt via de backoffice van Zorgbelang Inclusief uitgevoerd 
(op afstand); Mariëtte regelt dit zelf. 
Mariëtte zal in het vervolg de verslaglegging van de Regionale Raad op zich nemen 
Deze verschuiving betekent een anders ingevulde begroting voor 2019; eindbedrag blijft 
hetzelfde. De nieuwe begroting wordt begin volgende week met Pieter besproken. 
In het geval van langdurige afwezigheid (ziekte) van Mariëtte, is Zorgbelang Inclusief 
verantwoordelijk voor haar vervanging.  
Besloten wordt met dit voorstel in te stemmen en deze werkwijze over een half jaar te 
evalueren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariëtte/ 
Pieter 

                                                           
voorzienbaarheid in relatie tot ouder worden. Het beeld is dan ook niet dat dit leidt tot aanpassingen van de huidige 
werkwijze.  De uitspraak maakt echter wel nog eens heel duidelijk dat deze afwijzingsgrond niet rechtsgeldig is en de 
consulenten zijn ook  over deze uitspraak geïnformeerd. 
3 Uitspraak Centrale Raad van Beroep: https://iederin.nl/nieuws/18370/uitspraak-centrale-raad--gemeenten-moeten-

helder-zijn-over-aantal-uren-hulp/ 
 

https://iederin.nl/nieuws/18370/uitspraak-centrale-raad--gemeenten-moeten-helder-zijn-over-aantal-uren-hulp/
https://iederin.nl/nieuws/18370/uitspraak-centrale-raad--gemeenten-moeten-helder-zijn-over-aantal-uren-hulp/
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5. Korte terugblik op de themabijeenkomsten  
12 september: Armoedebeleid en 5 november: Wmo, hoe nu verder? 
Beide themabijeenkomsten kunnen als succesvol worden beschouwd. Een prima verhaal 
van mw. Peteke Feijten van het SCP; het verhaal was niet verrassend, maar meer een 
bevestiging van feiten. Sijtze vindt dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is.  Het 
tweede deel van de avond, met de wethouder en de directeur SDD, voldeed minder aan 
de verwachting.  Mariëtte licht toe hoe communicatie hierover is geweest.  
Voor een volgende keer; nog beter sturen en kader meegeven.  
 

 

6. Mededelingen 
De voorzitter en de leden Tineke Veldhuisen, Henk Visser en Sijtze Wiersma zijn 
voorgedragen voor herbenoeming. Dit is op 8 november besproken in het 
Drechtstedenbestuur en akkoord bevonden. De officiële brief volgt.  
Dhr. Jaap Goud is voorgedragen als opvolger van Hans van Ardennen; brief is uit! 
Subsidietoekenning 2019 is ontvangen 

 
 

7. Datum etentje:  
Woensdag 12 december. Locatie: Kat in de Wilg, Oud Alblas;  
Tijd: 18.00 uur inloop; 18.30 uur diner.  
 
Vergaderdata in 2019 worden vastgesteld: 
Maandag 14 januari, 4 maart, 13 mei, 8 juli, 2 september, 4 november 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.   De volgende keer zal een plaatsenlijstje worden toegevoegd.  
 

 

8. Rondje lokale raden en sectoren 
Hendrik Ido Ambacht/Tineke: De Adviesraad HIA heeft de gemeente geadviseerd om 
eveneens dienstencheques voor Mantelzorgers uit te geven.  
Uit een brief van minister Hugo de Jonge staat dat Wmo-toezichthouders een dienst van 
de gemeente is4.  
Alblasserdam/Marika Slingerland: Zoals eerder genoemd wil de adviesraad een deel 
van het verkregen scholingsbudget inzetten voor een themadag over het VN-verdrag. 
Sliedrecht/Henk Visser: Men is bezig met de uitvoeringsnota Soc. Domein (zoveel 
mogelijk schotten weg). 
Zwijndrecht/ Hans van Ardennen: de Adviesraad is met de wethouder in 
onderhandeling over het budget.   
Papendrecht/Ineke Robart: Er is een plezierig gesprek met wethouder geweest.  
Verder maakt men zich sterk voor de komst van een Odensehuis (laagdrempelig 
ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten). Er is een 
werkgroep voor de stichting i.o. Een locatie is bekend, het college staat erachter, maar 
de raad nog niet.  
GGZ/Paul van Dort: Binnen de klinieken is men bezig met een onderzoek naar 
huishoudelijke ondersteuning.   

 

9. Rondvraag en sluiting 
De volgende vergadering is 14 januari 2019  
Locatie: Beschermd Wonen Oostpolder (Yulius), Zaling 1, Papendrecht 
 

 

 

                                                           
4 https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/professionals/wmo-toezicht  
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   Actielijst 12 november 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: Het gesprek in 
HG staat gepland. Vervolgens Dordrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam 
en HIA.  Tevens met nieuwe portefeuillehouders 
Wmo Drechtsteden, de heren Paans en Heijkoop 
alsmede met directeur Van Maanen.   

Nelleke Doorlopend actiepunt 

2-030918 Onderwerp ‘VN-verdrag’ koppelen aan een te 
organiseren themadag in 2019, in overleg, samen 
met ASD Alblasserdam 

Mariëtte  

 
 
 
 


