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Aan het Drechtstedenbestuur  
t.a.v. de heren P.J. Heijkoop en P.L. Paans 
Postbus 619  
3300 AP DORDRECHT  
 
Datum:  26 oktober 
Betreft:  Wijziging Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

Drechtsteden  
Kenmerk:  20/10/01/PS-MT 
 
Geachte heren Heijkoop en Paans, 
 
In ons advies met betrekking tot de ‘Invulling taakstelling’ van 20 mei jl. hebben we geadviseerd geen 
eigen bijdrage in te voeren. We betreuren het dat de Drechtraad heeft besloten ons advies naast zich 
neer te leggen.  
 
Beroep op financiële regelingen 
In ons advies hebben we aangegeven dat we vrezen dat de invoering van de eigen bijdrage leidt tot 
zorgmijding, armoede en eenzaamheid. Om te voorkomen dat cliënten afzien van dagbesteding en/of 
individuele begeleiding adviseren we om hen, nogmaals, te wijzen op en/of te helpen bij het 
aanvragen van bijzondere bijstand en het afsluiten van de collectieve verzekering. 
In de brief die cliënten hebben gekregen wordt hier gelukkig al op gewezen (zie bijlage). We 
verwachten echter dat een groep cliënten zich pas realiseert dat er betaald moet worden op het 
moment dat de eerste rekeningen binnenkomen. Mogelijk willen zij dan alsnog stoppen met de 
dagbesteding en/of individuele begeleiding. Op dat moment kunnen de betalingsmogelijkheden nog 
een keer besproken worden. 
 
Evaluatie 
Bovendien adviseren we na een jaar te evalueren. Dan kunnen we vaststellen of er substantieel 
minder gebruik gemaakt is van dagbesteding en/of individuele begeleiding. Als cliënten stoppen, kan 
meteen gevraagd worden of de eigen bijdrage de reden is of dat er een andere reden is. 
In de brief die cliënten hebben gekregen wordt aangegeven dat, als zij geen gebruik meer willen 
maken van de Wmo-voorziening, zij dit voor 1 november moeten laten weten. Kunt u aangeven of 
cliënten dit gedaan hebben en zo ja, hoeveel? 
 
We verwachten dat de druk op mantelzorgers hoger wordt als cliënten stoppen met dagbesteding 
en/of individuele begeleiding. We adviseren dit meteen mee te nemen in de evaluatie. De steunpunten 
mantelzorg in de regio zullen signalen krijgen over overbelasting. Ook wij zullen cliënten en 
mantelzorgers vragen naar hun ervaring. 
 
Met vriendelijke groet, 

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