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Dhr. Henk Visser  - lid namens Sliedrecht 
Mw. Mariëtte Teunissen  - beleidsondersteuner vanuit Zorgbelang Inclusief 
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Dhr. André Adriaanse  - SDD 
Mw. Vanessa Bal  - SDD 
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Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

Actie door: 

1. Opening: plaatsvervangend voorzitter Sijtze Wiersma heet iedereen van harte welkom. 
De voorzitter, Pieter Struijs, komt wat later. 
 
Beschermd wonen 
Twee medewerkers van Beschermd wonen, locatie Oostpolder geven een toelichting. 
De locatie is er bijna zeven jaar en is bedoeld voor jongvolwassenen met autisme. Er zijn 
51 tweekamerappartementen en een gezamenlijke ruimte om met elkaar te eten en voor 
de dagbesteding. De leeftijd varieert van 19- 45 jaar. De hulpvraag is per cliënt 
verschillend, elke cliënt heeft een ondersteuningsplan. Er wordt relatief veel tijd besteed 
aan administratie en verantwoording.   
 
Dagbesteding: cliënten helpen met koken en in de tuin, er is een milieudienst, ze halen 
glas op bij de mensen in de wijk, doen boodschappen, bijvoorbeeld op de markt. Er zijn 
cliënten die hier wonen en ergens anders werken (bijvoorbeeld participatieplek of 
betaalde baan) of studeren, dat is een klein deel van de groep.  
 
Er is een wachtlijst. De locatie heeft hier geen inzage in, en ook niet in de wachttijd. Er 
komen cliënten uit alle Drechtsteden. Als er crisis is, kunnen cliënten hier eerder komen 
wonen. Mensen krijgen nu vaak een indicatie van 1 tot 3 jaar. Van hieruit gaat een groep 
zelfstandig wonen met begeleiding. Sommige bewoners zijn nu stabiel maar kunnen niet 
zelfstandig wonen. Een groep cliënten worden ambulant begeleid, zij kunnen hier mee 
eten en worden betrokken bij de activiteiten die georganiseerd worden. 
Er is een apart team voor de ambulante zorg. Het is Wmo-gefinancierde zorg, BW is 
geen intramurale woonvorm.  

 

2. Notulen van de vergadering van 12 november 2018, inclusief actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: 
 
Dienstencheque mantelzorgers (p.3): in Sliedrecht is dit miv 1 januari ingevoerd. Het 
wordt betaald uit het budget voor mantelzorgondersteuning De adviesraden van 
Alblasserdam en Hi Ambacht pleiten hier ook voor. 
VN-verdrag (p.4): de Adviesraad Alblasserdam organiseert deze bijeenkomst. De leden 
van de adviesraden in de Drechtsteden worden hiervoor uitgenodigd. De datum ligt nog 
niet vast. 

 
 
 

3. Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein1: toelichting Vanessa Bal, zie presentatie in de 
bijlage. De tekst was nog te prematuur om mee te sturen. 
Zorg en ondersteuning, brede blik bij de toegang: de consulenten moeten een 
bredere uitvraag doen. Zij hebben de basale kennis over het brede terrein. Als het nodig 
is, kan er een beroep gedaan worden op specialistische kennis. 

 
 
 

                                                           
1 Zie ook: https://www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl/   

https://www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl/
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Armoede en schulden: het aantal mensen dat een beroep doet op de SDD loopt terug. 
Dat is tegenstijdig want de armoede neemt toe. Mensen doen vaak te laat een beroep op 
de SDD. De verbinding tussen lokaal en regionaal moet beter. De sociale wijkteams en 
sociale raadslieden hebben mensen vaak al eerder in beeld, zij werken meer 
outreachend. 
Medewerkers van de SDD gaan minimaal twee dagdelen bij de sociale teams zitten, zo 
kan kennis overgedragen worden en worden hopelijk meer mensen bereikt die het nodig 
hebben. De intake door de SDD kan ook lokaal.  
 
Het CAK geeft de namen door van de mensen die langer dan 6 maanden de premie van 
de ziektekostenverzekering niet betaald hebben. Al deze mensen worden actief 
benaderd, 25% gaat hierop in. In Dordrecht gaan medewerkers van het sociaal team bij 
deze mensen langs (is een pilot). 
 
Aanvullende opmerkingen vanuit de Regionale Adviesraad: 

 Er wordt niet gesproken over risico’s, zoals het aantal mantelzorgers dat afneemt 
en zijn er straks genoeg hulpverleners? Er is nog geen risicoparagraaf. 

 De cliënt staat centraal, maar dit wordt niet expliciet genoemd. 

 Bij de centrale doelstelling missen we het woord ‘alle’. Het gaat om alle inwoners 
(zo staat het al wel in de concepttekst). 

 Wijs mensen op cliëntondersteuning 

 Toegang: ook mensen met een complexe hulpvraag kunnen dat rechtstreeks 
melden bij de SDD (nu staat er enkelvoudige hulpvraag) 

 Voeg een hoofdstuk communicatie toe. Inwoners moeten weten dat zij een 
beroep op de Wmo kunnen doen. Houd hierbij rekening met laaggeletterden. 

 
Pakket Wmo-voorzieningen: het kan zijn dat dit pakket in de loop van de tijd wordt 
aangepast. Een aantal voorzieningen kopen mensen vaak al zelf, bijvoorbeeld een 
scootmobiel. Vanuit de Adviesraad HI Ambacht komt de suggestie om in groter verband 
voorzieningen in te kopen, dan zou voordeel opleveren. 
 
Mededelingen SDD 
 
Resultaatfinanciering HO2: er moet met genormeerde tijden gewerkt gaan worden, de 
gemeente kan uitgaan van gemiddelden. Bijvoorbeeld voor een schoon huis wordt 2 uur 
gerekend. Als er meer nodig is dan komt er bijvoorbeeld een uur bij, maar ook dat kan 
een gemiddelde zijn. Het is nog onduidelijk of het dit model gaat worden en hoeveel 
ruimte er is. Er moeten in ieder geval uitzonderingen gemaakt kunnen worden en in het 
ondersteuningsplan staat wat er gedaan moet worden. 
 
De SDD nog bezig wat de uitspraken betekenen voor de uitvoeringspraktijk. De SDD 
werkt hierbij samen met grote gemeenten. De VNG komt ook nog met tips.  
Het is ingewikkeld om tot een goed model te komen. Aanbieders zijn er ook niet blij mee. 
Een urenindicatie moet wel afgegeven worden. Iedere mutatie leidt tot een nieuwe 
beschikking. De SDD wil de voordelen van het huidige systeem behouden en kijken hoe 
het dan goed aangepast kan worden. 
 
Stukken ter informatie van de SDD 

 Actualisatie Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden, 16-11-18 

 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden: 
bij de sportvoorziening ontbreekt de termijn, verder staat er niets over rolstoelen. 
Daar wordt zowel de termijn als het bedrag gemist. Gaat Alex na. 

 Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2018 en raadsinformatiekrant 
november en december 2018. 
 

4. Wmo toezicht: de procedure ‘Calamiteitenoverzicht’ is helder. We besluiten om de 
Dienst Gezondheid en Jeugd niet uit te nodigen. 
 
 

 

                                                           
2 https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/uitspraken-
crvb-resultaatgericht-beschikken-en-normtijden  

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/uitspraken-crvb-resultaatgericht-beschikken-en-normtijden
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/uitspraken-crvb-resultaatgericht-beschikken-en-normtijden
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5. Rondje lokale raden en sectoren 
 
Alblasserdam/Marika: een van de punten is het ontschotten van de zorg. 
  
Hardinxveld-Giesendam/Jacques: het is erg stil, De gemeente zou met speerpunten 
komen, maar die zijn er nog niet. Dit maakt het lastig werken, Er zijn klachten over de 
DrechtHopper. Waarschijnlijk wordt hier nader onderzoek naar gedaan. Op 22 januari 
hebben Pieter en Jacques een overleg met de wethouder. 
 
Hendrik Ido Ambacht/Tineke: de Adviesraad wordt uitgebreid met jeugd. Twee leden 
van ‘oude’ Wmo-adviesraad ‘mochten’ door naar de nieuwe, waaronder Tineke. Er 
worden vijf nieuwe mensen gezocht. De oude leden moeten opnieuw solliciteren. Een 
aantal oude leden stopt. De oproep zou eind vorig jaar geplaatst worden, maar dat is nog 
niet gebeurd. 
 
Papendrecht/Ineke: cliënt heeft het onderzoeksverslag ontvangen, hier zat een formulier 
bij om de tevredenheid te peilen. Cliënt heeft geen aanvraag ingediend, wel is het 
formulier ingevuld en teruggestuurd.  De vraag is wat gebeurt er met het formulier, wie 
ontvangt het formulier en vindt er een terugkoppeling plaats naar de cliënt? André 
Adriaanse zoekt dit uit. De casus over de individuele vervoersvoorziening mailt Ineke 
naar André.  
Er komt een Odensehuis in Papendrecht. Op 17 januari vindt het gesprek met Pieter, 
Ineke en de wethouder van Papendrecht plaats 
 
Sliedrecht/Henk Visser: advies uitgebracht over het uitvoeringsprogramma Sociaal 
Domein en over de Evaluatie van het ondersteuningsprogramma mantelzorg (hier werd 
veel aandacht besteed aan respijtzorg en jonge mantelzorgers). 
 
Zwijndrecht/ Jaap: de Wmo-adviesraad stelt voor om beleidsplannen en besluiten te 
toetsen aan het VN-verdrag, dit voorkomt reparatie achteraf. 

 
Zorg thuis/Jan: op 31 januari is de slotbijeenkomst over de huisvesting van kwetsbare 
groepen. Jan is ook naar de eerste twee bijeenkomsten geweest. 

 

6. Rondvraag en sluiting 
Agendapunten volgende vergadering op 4 maart: 

 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018 

 Kennismaken met Tessa Beemer, de secretarieel ondersteuner vanuit 
Zorgbelang Inclusief 

 Platform tegen Armoede  
 
Plaats: Hardinxveld-Giessendam 

 

 
Actielijst 14 januari 2019. Bijgewerkt tot en met 27-2-19 
 

Nr./ 
Datum 

Actie Door Uitgevoerd? 

4-050318 Invullen vacature Vervoersplatform door HG 
 

Jacques van 
de Minkelis 

Weinig animo. Blijft 
aandachtspunt in HG. 

6-050318 Gesprekken plannen met wethouders: Dordrecht, 
Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam (maart) en HIA.  
Tevens met nieuwe portefeuillehouders Wmo 
Drechtsteden, de heren Paans en Heijkoop alsmede 
met directeur Van Maanen.   

Tessa Beemer Doorlopend actiepunt 

1-140119 Wat gebeurt er met het klanttevredenheidsformulier, 
wie ontvangt het formulier en vindt er een 
terugkoppeling plaats naar de cliënt? 

André 
Adriaanse 

 

2-140119 Ineke Robart mailt de casus over de 
vervoersvoorziening naar André 

Ineke Robart  

3-140119 Mariëtte Teunissen regelt een afspraak met de 
financiële commissie (Sijtze Wiersma en Jacques van 
de Minkelis) en de voorzitter ivm met afrekening over 
2018 

Mariëtte 
Teunissen 

27 februari 2019 

 


