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Geachte heren Heijkoop en Paans, 
 
Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor uw uitgebreide reactie op ons advies over de Regionale 
visie sociaal domein Drechtsteden van 2 september jl. We begrijpen dat u niet op alle adviespunten 
kunt reageren omdat deze niet onder uw verantwoordelijkheid vallen, maar een lokale 
verantwoordelijkheid is. We stellen het op prijs dat u deze punten via het portefeuillehoudersoverleg 
onder de aandacht heeft gebracht van de lokale bestuurders. De lokale Adviesraden zullen deze 
onderdelen dan ook verder volgen. 
 
 
Bezuinigingsvoorstellen 
In de vergadering van 19 september jl. hebben we deze bezuinigingsvoorstellen besproken. Het 
Vervoersplatform heeft de voorstellen met betrekking tot de Drechthopper op 17 september jl. 
besproken. Hieronder treft u ons advies aan. Het advies van het Vervoersplatform is hierin verwerkt. 
We hebben met name aandacht besteed aan de voorstellen die betrekking hebben op de Wmo. Daar 
waar de andere voorstellen de Wmo raken, hebben we die ook betrokken bij ons advies. 
 
 
1. Maatschappelijk (stapelings)effect 
Allereerst willen we aangeven dat we geschrokken zijn van de voorstellen. In uw voorstel aan de 
Drechtraad geeft u aan dat deze voorstellen naar verwachting een maatschappelijk stapelingseffect 
zullen hebben. We delen deze mening en maken ons hier grote zorgen over. 
Het is juist dat kwetsbare inwoners van meerdere voorzieningen tegelijk gebruik maken. We denken 
hierbij aan de zorgverzekering, dagbesteding of individuele begeleiding en de Drechthopper. Dat 
iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan kan leiden, komt met deze voorstellen flink onder druk 
te staan. De groep met een minimaal inkomen, vaak ook kwetsbare mensen, worden door de 
voorstellen meerdere keren ‘gepakt’.   
 
 
2. Verlagen premiebijdrage collectieve zorgverzekering minima (1, E1) 
We vrezen dat mensen met een laag inkomen die gebruik willen maken van de collectieve 
verzekering, kiezen voor de basisverzekering als ze een lagere premiebijdrage ontvangen. De eigen 
bijdrage wordt dan niet vergoed. Goedkoop is dan duurkoop. We weten dat een groep mensen het 
lastig vindt om de verschillende voorwaarden te vergelijken. Communicatie is erg belangrijk. Neem 
mensen, indien nodig, ‘bij de hand’ om hen te helpen een goede, passende keuze te maken. 
 
 
3. Participatieplekken stoppen (2, F) 
Wanneer u stopt met (het financieren van) participatieplekken komen veel van de huidige deelnemers 
thuis te zitten. In de tweede alinea bij ‘Maatschappelijk effect en aanvaardbaarheid’ geeft u dit ook 
aan. Een participatieplek zorgt ervoor dat mensen meedoen in de samenleving en dat is toch het 
uitgangspunt van de Wmo.  
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In de tweede, derde en vierde alinea geeft u zelf al alle argumenten aan waarom dit geen goed 
voorstel is. Mensen zitten thuis, vereenzamen met alle gevolgen van dien of zij doen een beroep op 
de (duurdere) dagbesteding. De stimulans om vrijwilligerswerk te gaan doen, voor zover mogelijk, is er 
ook niet als u stopt met de vrijwilligersbonus.  
 
 
4. Invoeren eigen bijdrage voor dagbesteding en individuele begeleiding (5, M) 
We verwachten dat er een risico is op ondersteuningsmijding. Mensen kunnen een beroep doen op 
collectieve verzekering. We adviseren u met klem om alle mensen die een eigen bijdrage moeten 
gaan betalen actief te attenderen op de collectieve verzekering, zie ook punt 2.  
Als u toch wilt bezuinigen, adviseren wij u voorstel N Dagbesteding dagdelen maximaliseren te 
overwegen. U stelt voor het aantal dagdelen te beperken tot 8. We adviseren samen met de cliënt en 
de mantelzorger te kijken waar dit mogelijk is.  
 
 
5. Tarieven Drechthopper verhogen (6, Q) en andere voorstellen mbt de Drechthopper 
Het voorstel voor de tariefsverhoging is naar de mening van het Vervoersplatform en ook volgens ons 
niet te billijken. 

 burgers die (op indicatie) gebruik maken van de Drechthopper hebben geen vrije keuze 

 de voorgestelde tariefsverhoging is buiten proportioneel (opstaptarief van 0,60 naar 0,90 is 
een verhoging van 50%), waarbij niet vergeten moet worden dat er vorig jaar ook een 
tariefsverhoging heeft plaats gevonden 

 het risico van vervoersmijding is hoog waardoor inwoners niet optimaal kunnen participeren in 
de samenleving, met als gevolg minder mobiliteit en grotere eenzaamheid 

 er moet niet onderschat worden dat de gevolgen groot zijn voor diegene die nauwelijks 
financieel kunnen rondkomen en voor wie de kosten van de Hopper nu al hoog zijn 

 
We adviseren het tarief niet te verhogen voor de geïndiceerde cliënten. Verder voelt het als 
rechtsongelijkheid dat mensen van 65+ in Dordrecht ‘gratis’ gebruik kunnen maken van het ov. Andere 
inwoners uit de Drechtsteden, met of zonder indicatie voor de Drechthopper, kunnen geen gebruik 
maken van deze regeling. 
 
Taxifunctie (P) 
We zijn verheugd dat het voorstel ‘Drechthopper taxifunctie stoppen’ niet is opgenomen. Want juist de 
taxifunctie maakt de Drechthopper maatschappelijk belangrijk. Het plannen van een afspraak 24 uur 
van tevoren is voor menig gebruiker een probleem. Terugritten zijn moeilijk 24 uur vooruit te plannen. 
Efficiencywinst aan de voorkant wordt tenietgedaan aan de achterkant. De flexibiliteit en snelheid 
(inzetbaarheid) van het vervoer zal afnemen, net als de klanttevredenheid.  
 
Beperken openings-/rijtijden Drechthopper 
In samenspraak met mw. L. de Lijster de Raadt, algemeen directeur van Stroomlijn, willen we het 
voorstel met betrekking tot de openings-/rijtijden onder uw aandacht brengen.  
 
De Drechthopper rijdt nu op werkdagen van 06.00 uur 's ochtends tot 01.00 uur 's nachts. In het 
weekend van 07.00 uur 's ochtends tot 01.00 uur 's nachts. Het voorstel is om de openings-/rijtijden in 
te korten van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur 's ochtends tot 23.00 uur in de avond. 
In het weekend van 09.00 uur tot 23.00 uur. Op vrijdag en zaterdag is er een uitloop tot 24.00 uur. 
Uitzondering op feestdagen, hier gelden speciale openings-/rijtijden voor. 
Wettelijk zijn er geen kaders opgenomen. Dit voorstel levert een besparing op van circa € 165.000,-  
per jaar. Stroomlijn hoeft minder mensen op regie en vervoer in te zetten. Binnen de afgesloten 
contracten behoort dit tot de mogelijkheden.  
 
 
6. Lagere maandbijdrage aan de GDR 
In voorstel 5 (M) en voorstel 6 (Q) geeft u aan dat hogere opbrengsten voor de maatwerk- 
voorzieningen een lagere maandbijdrage aan de GDR betekent. We doen via u een oproep aan de 
lokale bestuurders om dit budget te besteden aan/te reserveren voor de lokale algemene 
voorzieningen.  



3 
 

Tot slot willen we aangeven dat we het advies van de Cliëntenraad Regio Drechtsteden op de 
regionale visie, van 26 augustus jl. ondersteunen. Ons advies is om de bezuinigingsvoorstellen te 
heroverwegen. We benadrukken nogmaals dat de uitwerking van de voorstellen de mensen die 
afhankelijk zijn van deze voorzieningen extra raken. 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 

 
 
Ir. P. (Pieter) Struijs,  
Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 


