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Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1. Alle aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
Armoede in de Drechtsteden door Riet Duykers van het Platform tegen armoede Drechtsteden.  
Presentatie op te vragen bij marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl  
 
Overzicht van de regionale platforms/netwerken die bekend zijn bij Platform tegen Armoede 
Drechtsteden: 
 
Platform Preventie Armoede Sliedrecht, Marjan Bisschop (Stichting Welzijn Sliedrecht), 
m.bisschop@welzijnswerksliedrecht.nl    
Convenant Aanpak tegen Armoede Alblasserdam, S.G.M. van Eck (gemeente Alblasserdam), 
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl  
Samen Sterk tegen Armoede Papendrecht, L.M. Prak (gemeente Papendrecht), 
LM.prak@papendrecht.nl  
 

2. Notulen van de vergadering van 14 januari, inclusief actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van:  
 
Resultaatfinanciering HO: er zijn nog geen beslissingen genomen. Er is wel overleg over een 
mogelijke reparatie van de wet, zodat resultaatfinanciering  mogelijk blijft. De SSD wacht deze 
ontwikkelingen af. Ze gaan vooralsnog op de oude voet door.  
 
Wat gebeurt er met het klanttevredenheidsformulier, wie ontvangt het formulier en vindt er een 
terugkoppeling plaats naar de cliënt? De afdeling kwaliteit stuurt 1 x per maand alle nieuwe klanten een 
formulier met vragen hoe zij de dienstverlening hebben ervaren. Dit gaat uitsluitend om de 
dienstverlening van de SDD / Wmo. Deze formulieren worden door de afdeling kwaliteit omgezet naar 
een klanttevredenheid / kwaliteitsmonitor voor intern gebruik.  
 
Cliëntervaringsonderzoek (CEO): begin dit jaar hebben cliënten een vragenlijst ontvangen voor het 
CEO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden, in opdracht van de 
SDD. Een groep cliënten vindt de vragen moeilijk.  
95% van de vragen is verplicht vanuit het Rijk  Hier kan de SDD niets aan veranderen.  
De standaard begeleidende brief is ook moeilijk. Verder worden vrouwen aangeschreven op hun 
meisjesnaam, dat wil niet iedereen. De begeleidende brief wordt volgend jaar voorgelegd aan de 
Regionale Adviesraad.   
 
Alle leden blijven de stukken geprint ontvangen. 
 

3. Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein, Eerste doorkijk naar raadsessie van 2 april en de 
Achtergrondnotitie keuzes sociaal domein: Aandachtsgebied Wmo. 
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De eerste doorkijk is een verkorte weergave van de opgaven die de SDD ziet, de trends en de ambities 
die ze daarop hebben en de doelstellingen die ze zien.  
 
De SDD heeft in de afgelopen zes maanden bijeenkomsten georganiseerd om input op te halen. Nu 
worden, op basis van deze informatie, verschillende scenario’s opgesteld. De drie blokken, 
bestaanszekerheid en stabilisatie, werk en ontwikkeling, zorg en ondersteuning worden uitgewerkt en 
voorgelegd aan de Drechtraad, met een financiële onderbouwing. De uitwerking kan leiden tot 
versoberingsmaatregelen. 
 
Zorg en ondersteuning, vraagstukken die hier spelen zijn het langer thuis wonen met complexe 
problematiek, (mensen willen dit niet altijd), de overgang18-/ 18+ en respijtzorg/mantelzorg. De vraag is 
waar de SDD op in moet zetten, uitgaande van de financiële middelen. 
 
Financiering van het sociale domein wordt minder goed herleidbaar. Het geoormerkte geld dat 
gemeenten van het Rijk kregen, wordt onderdeel van de algemene uitkering. Het Rijk geeft aan dat de 
gemeenten gecompenseerd worden voor gestegen kosten, maar de gemeenten moeten dit bedrag dan 
wel zelf reserveren. De SDD ziet dat dit niet gebeurt. Als het budget in november op, is er een probleem. 
Een maatwerkvoorziening moet geleverd worden, als het nodig is. Financiën gaan de keuzes 
beïnvloeden, bijvoorbeeld beperken van het aantal aanbieders maar dat staat haaks op de keuzevrijheid 
en dan moet een deel van de cliënten naar een andere aanbieder (veel cliënten hebben een 
vertrouwensband met de medewerker). 
 
Proces: op 2 april worden de verschillende scenario’s besproken in de Drechtraad. Gaat het over de 
middelen of over de inhoud? Onduidelijk hoe de discussie gaat lopen. 
Begin van de zomer of na de zomer komt het concept beleidsplan. De vergadering van de Regionale 
Raad van juli vervroegen we naar juni, in overleg met de SDD. 
 
Algemene voorzieningen zijn niet in alle gemeenten in de Drechtsteden op orde en dat heeft gevolgen 
voor de maatwerkvoorzieningen.  
 
Communicatie naar de burger moet beter, mensen weten niet waar ze moeten zijn. De mensen weten 
het wijkteam niet te vinden of weten niet dat er een wijkteam is. De communicatie moet ook lokaal 
opgepakt worden.  
 
Innovatie: zorgaanbieders hebben hun aanbod nog niet geïnnoveerd. Ze moeten geprikkeld worden om 
het anders te doen, bijvoorbeeld IB-0 helpt om af te schalen. Ze moeten vraaggerichter en doelmatiger 
werken.  
 
Invoering van het abonnementstarief: er zijn 400 cliënten voor HH bij gekomen. 
De laatste vijf jaar was er een dalende trend in de Wmo-voorzieningen. Medio vorig jaar was er een 
trendbreuk, de aanvragen namen toe. Sinds januari is er een groei, maar deze groei is er dus al wat 
langer. Ook individuele begeleiding en het gebruik van de Hopper nemen toe.  
 
PGB verstrekt voor scootmobielen, die dan na twee jaar op marktplaats worden aangeboden: op dit 
soort dingen heeft de SDD geen grip. Het is natuurlijk niet correct. Er worden overigens weinig PGB’s 
voor een scootmobiel verstrekt. 
 
Bereikbaarheid voor defecte hulpmiddelen in de avonduren en de weekenden. Er was een plafondlift 
stuk, toen kwam er pas de volgende dag iemand om dit te maken. André Adriaanse gaat na of er een 
contact is voor 24 uurs bereikbaarheid.  
 
Haak voor rolstoelen: mensen die zelf een rolstoel hebben aangeschaft en met de Hopper willen 
reizen, moeten een haak aanschaffen, waarmee de rolstoel vastgezet kan worden. De rolstoelen die via 
de SDD geleverd worden, hebben al een haak. 
 
Indicering belevingsgerichte dagbesteding voor ouderen: er worden andere criteria toegepast en dat 
heeft effect op de financiering. Hierdoor heeft Swinhove een groot deel van de dagbesteding af moeten 
stoten. Inmiddels vindt overleg plaats tussen de zorginstellingen en de SDD.  
 
Ervaringen met de lokale MeetUps in de Drechtsteden1: in de meeste gemeenten was de opkomst 
laag, vooral veel professionals en weinig cliënten. Het waren wel goede bijeenkomsten die goed geleid 

                                                           
1 https://www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl/praat-mee-met-de-sociale-dienst-drechtsteden-tijdens-de-meet-up-in-jouw-
gemeente/  
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werden. Ook hier werd duidelijk dat mensen niet weten waar ze informatie kunnen krijgen en niet weten 
van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. 
 
Gesprekken met de Wmo-wethouders 
In Papendrecht was het een prettig gesprek, er is er onder andere gesproken over het VN-verdrag. Ook 
in Hardinxveld-Giessendam was het een prettig verhelderend gesprek. Op 25 maart hebben Pieter en 
Mariëtte een gesprek met de beide wethouders Sociaal Domein van de Drechtsteden, de heren Heijkoop 
en Paans en de directeur van de SDD, de heer Van Maanen. Alex kan niet aanwezig zijn. De volgende 
keer wordt hij meteen ook uitgenodigd.  
 
In het najaar organiseren we een themabijeenkomst over het nieuwe regionale beleidsplan voor alle 
lokale raden. Pieter vraagt de beide wethouders en de directeur van de SDD als sprekers (hebben ze op 
25-3-19 toegezegd en de bijeenkomst is, onder voorbehoud vastgelegd op 10 oktober in de avond. 
Wethouder Paans en de directeur van de SDD, David van Maanen zijn aanwezig). 
 

4. Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2018: na een toelichting van Sijtze wordt de financiële 
verantwoording over 2018 goedgekeurd. We vragen aan de SDD om het budget dat over is over 2018 te 
mogen besteden aan een tweede themabijeenkomst in 2019. Ook het jaarverslag 2018 wordt 
vastgesteld. 
 
Overzicht uitgaven week 1-11 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

5. Rondje lokale raden en sectoren 
 
Alblasserdam/Marika: bezig met minisymposium over het VN-verdrag op 11 juli a.s. Het programma 
krijgt aardig vorm. De lokalen adviesraden, regionale raad en gehandicaptenplatforms worden 
uitgenodigd, de wethouders uit de Drechtsteden niet. Verder zijn we zoekende naar een goede 
samenwerking met de regisseur Sociaal Domein van de gemeente, hierover gaan we in gesprek met 
hem. 
 
Dordrecht/Wim: de Adviesraad heeft besloten geen Verklaring omtrent gedrag (VOG) te vragen aan de 
leden en het GIPS-team. Verder heeft de Adviesraad een nieuwe website, 
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/ Wim vraagt aan de leden om opmerkingen over de site naar 
Mariëtte te mailen. 
  
Hardinxveld-Giesendam/Jacques: heeft exemplaren van de Informatiekrant Zorg en Welzijn 
Hardinxveld-Giessendam 20192 meegebracht. Deze krant is huis aan huis bezorgd. De Informatiekrant 
bespreken de volgende vergadering.   
 
Hendrik Ido Ambacht/Tineke: in december 2018 zou de gemeente een oproep plaatsen voor nieuwe 
leden, dat is nog steeds niet gebeurd. 
 
Papendrecht/Ineke: een medewerker van JSO bespreekt met de Adviesraad het functioneren. 
 
Sliedrecht/Henk Visser: ook besloten om geen VOG te vragen. De Adviesraad heeft ook een nieuwe 
website, https://asd-sliedrecht.nl/ Verder zoekt de Adviesraad drie nieuwe leden en is er een advies 
uitgebracht over mantelzorgondersteuning.  
 
Zwijndrecht/ Jaap: de stemlocaties zijn gecontroleerd op toegankelijkheid. In Sliedrecht waren er 
voorzieningen voor blinden om zelfstandig te stemmen (dit was een pilot) Jaap heeft de Oogvereniging 
advies gevraagd over het stemmen voor blinden. Verder heeft Adviesraad gesproken over wonen en 
armoede3.  Jaap is nu tijdelijk voorzitter. John Struijs is voorzitter a.i., hij zit nu tijdelijk in de 
gemeenteraad. De beslissing over een VOG heeft de Adviesraad voor zich uitgeschoven. 

 
6. Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
Agendapunten volgende vergadering op 13 mei: Trends, mogelijkheden en knelpunten met 
betrekking tot mantelzorg(ondersteuning) door Heleen Visser, mantelzorgconsulent bij de Stichting 
Welzijn Alblasserdam  

 
 

                                                           
2 http://www.themanieuws.nl/app/publication/SDHG182  
3 https://www.socialealliantie.nl/images/pdf/wonen-en-armoede.pdf  
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Actielijst 14 januari 2019. Bijgewerkt tot en met 22-3-19 
 

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: Zwijndrecht Tessa Beemer Doorlopend actiepunt 

1-210319 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 gemist4.  

Alex 
Buchinhoren 

 

2-210319 Contract voor 24 uurs bereikbaar voor bijvoorbeeld 
een tillift 

André 
Adriaanse 

 

    

 

                                                           
4 Van: Rooij, HF van (Hans) via mail op 27-3-19: De hoogte van het pgb voor rolstoelen is in artikel 4.2 lid 1 

Verordening geregeld. Daarom worden rolstoelen niet genoemd in het Besluit. In de Nadere regels staan inderdaad 
geen termijnen benoemd. De afschrijvingstermijnen staan in de beleidsregels benoemd (zie 3.13). 
 
 


