
Singel 395  

3311 HG  Dordrecht 
regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl 

 
 
 
 

 
Aan het Drechtstedenbestuur  
t.a.v. de heren P.J. Heijkoop en P.L. Paans 
Postbus 619  
3300 AP DORDRECHT  
 
 
Datum:  23 september 2019 
Betreft:   Wettelijk verplicht beleidsplan Wmo 2020-2024 
Kenmerk:  19/09/05/PS-MT 
 
 
 
Geachte heren Heijkoop en Paans, 
 
Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag met betrekking tot het ‘Wettelijk verplicht beleidsplan Wmo 
2020-2024’. We kunnen ons grotendeels vinden in de opzet. Wel hebben we een aantal 
aandachtspunten, die u hieronder aantreft. 
 
Communicatie en toegang: u geeft in het document ‘Wettelijk verplicht deel beleidsplan’ aan 
‘Inwoners kunnen op verschillende manieren een beroep doen op de Wmo. Dit kan via doorverwijzing 
door de lokale sociale teams, door telefonisch contact, digitaal of via een bezoek aan de sociale 
dienst. Hierbij zijn we continu op zoek naar andere en nieuwe manieren om bereikbaar te zijn voor de 
inwoners van de Drechtsteden en bewegen we ons in het spanningsveld dichtbij vs. afstand. In het 
kader van de nieuwe visie zullen we daar meer mee experimenteren in de samenwerking met lokale 
gemeenten’.  

We hebben al verschillende keren aandacht gevraagd voor communicatie. Zo ook in ons advies over 
de regionale visie, dd. 13 augustus 2019. Als reactie op ons advies, dd. 2 september 2019, geeft u 
aan dat het communicatieplan een plaats krijgt in het regionale uitvoeringsplan. We zijn hier blij mee.  
Toch adviseren u ook in de paragraaf over de toegang de communicatie te noemen. Communicatie is 
wat ons betreft een onderdeel van de toegang. Communicatie over de toegang is essentieel en vraagt 
blijvende aandacht. Er komen immers steeds mensen bij die voor de eerste keer op zoek gaan naar 
informatie over de toegang. 
 
Experimenteren: u geeft aan ‘In het kader van de nieuwe visie zullen we daar meer mee 
experimenteren in de samenwerking met lokale gemeenten’. Kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt? 

 
Clientondersteuning: op pagina 2 gaat u in op cliëntondersteuning. We kunnen ons vinden in de 

tekst. We adviseren u deze paragraaf echter te koppelen aan de tweede alinea van de paragraaf over 
de toegang. Als de sociale dienst een melding ontvangt, wordt contact opgenomen met de inwoner en 
wordt een gesprek bij de inwoner thuis gepland. Bij het maken van de afspraak en in de 

uitnodigingsbrief wordt geattendeerd op de mogelijkheid om gebruik te maken van 
cliëntondersteuning. 
  
Brede uitvraag: in de alinea ‘Maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en 
participatie’ geeft u aan: ‘In de Drechtsteden worden de maatwerkvoorzieningen geboden door de 
sociale dienst Drechtsteden. Deze maatwerkvoorzieningen worden geboden op het gebied van 
wonen, verplaatsen, vervoer, het voeren van een gestructureerd huishouden, begeleiding en 
dagbesteding. Tijdens het keukentafelgesprek wordt in kaart gebracht welke beperkingen de cliënt 
ervaart in het dagelijks leven en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Hier komt een 
arrangement aan oplossingen uit waar maatwerkvoorzieningen een onderdeel van kunnen zijn’.  

We adviseren hieraan toe te voegen dat er ook gekeken wordt of de inwoner bijvoorbeeld problemen 
heeft op het gebied van schulden of werkgelegenheid. Het gesprek is de gelegenheid voor een brede 
uitvraag. 
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Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: we zijn blij met uw ambitie hierin. Ook 

wij vinden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig moeten kunnen leven, 
werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt, helpt de SDD en de lokale gemeenten die 
mogelijkheden te vergroten. 
 
De keuzemogelijkheden tussen aanbieders: we adviseren in de eerste zin van deze paragraaf 

‘onderhoud’ toe te voegen. Ook dit is een belangrijke eis. We horen van gebruikers van hulpmiddelen 
dat het onderhoud soms te wensen overlaat. En onderhoud is immers ook een onderdeel van het 
service level agreement (SLA). Op basis van het SLA monitort u de realisatie van het doel van de 
Wmo.  
 

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. P. (Pieter) Struijs,  
Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 


