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Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht 
 
Aanwezig:  
Dhr. Pieter Struijs  - voorzitter 
Dhr. Jan van Baren  - lid met zetel ZorgThuis 
Dhr. Sijtze Wiersma  - lid met zetel Gehandicaptenzorg) 
Dhr. Paul van Dort  - lid met zetel GGZ 
Mw. Marika Slingerland  - lid namens Alblasserdam 
Dhr. Tjipke van der Plaats - lid namens Dordrecht 
Mw. Tineke Veldhuisen  - lid namens Hendrik-Ido-Ambacht 
Dhr. Jaap Goud   - lid namens Zwijndrecht 
Dhr. Jacques van de Minkelis - lid namens Hardinxveld-Giessendam 
Mw. Ineke Robart  - lid namens Papendrecht 
Dhr. Henk Visser  - lid namens Sliedrecht 
Mw. Mariëtte Teunissen  - beleidsondersteuner vanuit Zorgbelang Inclusief 
Dhr. Alex Buchinhoren  - SDD 
Mw. B. Burgmeijer  - SDD 
Mw. L. de Graaf  - SDD 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Opening 
 

2.  Stand van zaken Wijkhopper1 
Door Lisette de Lijster de Raadt, directeur van Stroomlijn, zie ook presentatie in de bijlagen. 
De Wijkhopper maakt 370 tot 450 ritten per week. Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam 
moeten nog starten. Mensen kunnen kiezen tussen de Drechthopper en de Wijkhopper. Als de rit kort is, 
wordt de Wijkhopper actief onder de aandacht gebracht.  
 
Limiet van 2000 km: mensen die met Drechthopper reizen hebben een limiet van 2000 km. De vraag is 
of er veel mensen zijn die meer dan 2000 km nodig hebben? Als het nodig is, kan de limiet uitgebreid 
worden.  
 
Kunnen de lokale Wmo-raden iets beteken?  Als er iets met de Wijkhopper/Drechthopper niet goed 
gaat, meld het aan Stroomlijn (de adviesraden hebben een signalerende functie).  
 

3.  Notulen van de vergadering van 2 september, inclusief actielijst: verslag wordt vastgesteld.  
 

4.  Terugblik op de themabijeenkomst op 10 oktober 
Het was een goede bijeenkomst. Het gesprek liep goed, maar er waren te weinig deelnemers. Pieter 
vraagt of de lokale adviesraden geen behoefte hadden aan deze bijeenkomst? Er wordt aangegeven dat 
er al veel bijeenkomsten zijn, leden van de adviesraden maken een keuze. Ook wordt de vraag gesteld 
of het thema interessant genoeg is. 
Voorstel: als minder dan 50 mensen zich aanmelden, gaat het niet door. We nemen de 
themabijeenkomst mee in de evaluatie op 13 januari. 
 
Praktijkdag: de Regionale Adviesraad neemt deel aan de praktijkdag. We organiseren niet mee, maar 
willen de dag wel gebruiken om signalen op te halen. Er worden meerdere praktijkdagen georganiseerd 
over verschillende onderwerpen. De data staan nog niet vast. Waarschijnlijk zijn ze binnen nu en drie 
maanden.  
 

5.  Themabijeenkomst kwaliteitsborging maatwerkvoorzieningen 

 Op 2 maart komt een paar medewerkers van de SDD een toelichting geven over de 
kwaliteitsborging.   

 Na de praktijkdag en de toelichting op 2 maart organiseren we de themabijeenkomst (datum 
vaststellen en bepalen wie we als spreker(s) uitnodigen en hoe we de avond inrichten).  
 

                                                           
1 https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo/wijkhopper/wijkhopper  

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo/wijkhopper/wijkhopper


-2- 

 Onderwerpen:  

- Adviesrol van de Regionale raad mbt het Service Level Agreement 
- Is er een onafhankelijke klachtencommissie nodig (los van de zorgaanbieder/leverancier en de SDD)  
- De verschillende maatwerkvoorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding, individuele 

begeleiding, woningaanpassingen, hulpmiddelen vragen allemaal een aparte aanpak voor wat 
betreft de kwaliteitsborging. 

 

6.  In gesprek met de SDD 
 
De bezuinigingen zijn niet van de baan. De selectie van de bezuinigingsmaatregelen gebeurt opnieuw. 
De voorstellen komen in het eerste kwartaal 2020, de uitvoering kan dan pas in de loop van het jaar 
plaatsvinden.  
 
De samenwerking in de Drechtsteden staat ter discussie. De vraag is of en zo ja welke andere 
samenwerkingsvormen mogelijk zijn? De samenwerking wordt in ieder geval besproken in de Dordtse 
gemeenteraad.  
 
Wijziging van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden. Concreet gaat het om artikel 5.1 lid 2. Ten aanzien van het collectief vervoer kan ervoor 
worden gekozen om het abonnementstarief te hanteren òf de gebruikers een bijdrage per rit te laten 
betalen. Het voorstel is om de tarieven die de gebruikers op dit moment betalen, voort te zetten en de 
eigen bijdrage te baseren op een opstaptarief (€ 0,60) en een prijs per kilometer (€ 0,13). Dit stond 
eerder nog niet in de verordening en moet dus nu worden ingevoegd. Dat is artikel 5.1 lid 2 geworden. 
We hebben geen commentaar op deze wijziging. 
 
Persoonsgebonden budget (4.1 Criteria, punt 2): is hulpverlener hier een juiste term? Er worden 
verschillende kwaliteitseisen genoemd, moeten al deze punten in de verordening? In de controle op de 
rechtmatigheid is het goed als de kwaliteitseisen vooraf zijn vastgesteld, zoals integrale samenwerking. 
Op basis van deze verordening kan de SDD eisen en toetsen. 
 
PGB voor het sociale netwerk: de SDD wil geen betaalde mantelzorg. Iemand uit het netwerk kan een 
professional zijn, maar kan niet met een PGB zorg verlenen. De Regionale raad vindt dit jammer. De 
SDD geeft aan dat hiervan afgeweken kan worden. We nemen dit punt mee bij de Praktijkdag. 
 
Primaat: (3.5): het gaat om de eerste keus. Een aantal leden van de Regionale raad vindt het een wat 
aparte term in een verordening. De SDD kijkt nog kritisch naar deze term.  
 
Mededelingen SDD 
Intern proces m.b.t. de samenvoeging van de twee Wmo-afdelingen: nu is er één afdeling met vier 
senioren en een afdelingshoofd. Er wordt meer gewerkt met zelfsturende teams.  
Eén Wmo-consulent gaat naar de cliënt. Tot voor kort waren er dat soms twee als het om HO en 
bijvoorbeeld dagbesteding of individuele begeleiding ging. De teams zijn gekoppeld aan gemeenten/ 
wijken. 
 
Ter informatie: 

 Raadsinformatiebrief: uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 

 Cliëntervaringsonderzoek Wmo, regio Drechtsteden 
De vraagstelling is soms positief geformuleerd en dan weer negatief, zie tabel 19 (p.21) en tabel 23 
(p.26). Het advies is om de vragen in dezelfde lijn te stellen. Alex neemt dit punt mee.  
 

7.  Post: wordt voor kennisgeving aangenomen 

 Subsidieaanvraag 2020, 24-9-19 

 Advies bezuinigingsvoorstellen, 23-9-19 

  Advies wettelijke verplicht beleidsplan 2020-2024, 23-9-19, reactie op dit advies, 14-10-19 en 
wettelijk verplicht beleidsplan aangepast nav ons advies 

 Toekenning subsidie 2020, 3-10-19 
 

8.  Rondje lokale raden en sectoren 
 
Alblasserdam/Marika: de gemeente is bezig met het preventieplan. Er zijn punten meegenomen uit de 
bijeenkomst op 11 juli over het VN-verdrag. Er komt geen inclusieagenda, de gemeente neemt inclusie 
mee bij nieuwe beleid. Er is een nieuwe contactambtenaar, waar naar verwachting een goede 
samenwerking mee zal zijn. De Adviesraad mist nog twee leden (voor jeugd en de Participatiewet). 
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Dordrecht/Tjipke: studenten van het Da Vinci college zijn in een rolstoel door Dordrecht gegaan om de 
toegankelijkheid te testen. Er is een oproep gedaan voor nieuwe leden. Vier kandidaten hebben 
gereageerd. 
 
Hendrik-Ido-Ambacht/Tineke: De Adviesraad heef ook het preventieplan besproken. Verder moeten de 
nieuwe leden (nog) ingewerkt worden.  
Hardinxveld-Giesendam/Jacques: er is een eerste (goed) overleg geweest met de gemeente over het 
VN-verdrag.  
 
Papendrecht/Ineke: de heer Gordon Oron een toelichting gegeven op het Consultatiebureau voor 
ouderen2. Hij is de initiatiefnemer. De wijkverpleegkundige heeft alle patiënten van de huisarts bezocht 
die niet naar de huisarts komen en ouder zijn dan 70 jaar (alle mensen zijn vooraf gebeld door de 
assistente). De wijkverpleegkundige heeft aan de hand van 7 domeinen, waaronder eenzaamheid, met 
de mensen gesproken. Nu doen alle huisartsen in Leerdam mee en in 2020 beginnen ze in Gorinchem.  
Verder gaat de gemeente aan de slag met het VN-verdrag. Ineke gaat met een VN-ambassadeur naar 
instellingen om signalen op te halen.  
De FVN gaat vrijwilligers opleiden als onafhankelijk cliëntondersteuners, zie bijlagen. 
 
Sliedrecht/Henk Visser: de Adviesraad heeft drie nieuwe leden. Onlangs is het thema eenzaamheid 
besproken. Verder heeft de Adviesraad een goed overleg gehad met de wethouder. 
 
Zwijndrecht/ Jaap: de Adviesraad heeft wederom een oproep aan de gemeente gedaan om aan de 
slag te gaan met het VN-verdrag. Verder is er kennisgemaakt met de nieuwe wethouder. De Wmo-
adviesraad wordt een brede raad. 
 
GGZ/Paul: per 1-1-2020 wordt de Wet verplichte GGZ ingevoerd. Nog onduidelijk hoe de regio hiermee 
omgaat. Paul geeft een keer een toelichting op deze nieuwe wet. 
 

9.  Rondvraag en sluiting 

 Zie vergaderschema 2020 in de bijlage 

 Agendapunten volgende vergadering op 13 januari in Papendrecht: korte toelichting op het 
Odensehuis en evaluatie van het functioneren van de Regionale Adviesraad. 
 

 
  
 
Actielijst, bijgewerkt tot en met 7-11-19 
 

Nr./ 
Datum 

Actie Door Uitgevoerd? 

4-050318 Invullen vacature Vervoersplatform door HG 
 

Jacques van 
de Minkelis 

Er is mogelijk een 
kandidaat. 

3-041119 Mogelijk een ander woord/omschrijving voor primaten 
in de verordening maatwerkvoorzieningen 
 

Alex 
Buchinhoren 

 

 

 

                                                           
2 consultatiebureauvoorouderen.com  

http://consultatiebureauvoorouderen.com/

