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Locatie: Het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7 Sliedrecht 
 
Aanwezig:  
Dhr. Pieter Struijs  - voorzitter 
Dhr. Jan van Baren  - lid met zetel ZorgThuis 
Dhr. Sijtze Wiersma  - lid met zetel Gehandicaptenzorg 
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. Ilona Zier   - SDD 
 
Afwezig: Paul van Dort (met zetel GGZ) 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1. Notulen van de vergadering van 27 mei, inclusief actielijst. Verslag wordt vastgesteld. Naar 
aanleiding van 

 Schuldenproblematiek (p.2). Jan van Baren heeft van Schuldhulpmaatje gehoord dat de mensen 
met schulden te laat worden doorgestuurd vanuit de wijkteams. De mensen hebben dan al te 
grote schulden. Schuldhulpmaatje kan hen dan niet meer helpen. Mensen met grote schulden 
worden doorgestuurd naar de SDD. 

 Code VVR (p.3): als een rolstoel niet gecrashtest is, krijgt de cliënt individueel vervoer. Het 
individueel vervoer zal wat toenemen, maar de verwachting is dat het om een klein percentage 
gaat. 

 

2 Wmo-krant: de SDD brengt dit jaar nog een nieuwe Wmo-krant uit. Brigitte van Egmond en Lennart de 
Waard van de SDD zijn aanwezig om de krant te bespreken. 
 
Stand van zaken Wmo-krant en onderzoeksresultaten: er is een lezersonderzoek geweest onder 
lezers van de Wmo-krant en de info-krant (voor uitkeringsgerechtigden). Ook de managers van de SDD 
hebben hun mening gegeven, zie Factsheet Klantenkranten SDD in de bijlagen. Hierin de mening van 
de Regionale Adviesraad ook meegenomen (zie p.7). Het eerste deel van de resultaten gaat specifiek 
over de Wmo-krant (p.1 t/m 7). 
 
Communicatie: de Regionale Adviesraad vindt communicatie essentieel. Het is belangrijk dat inwoners 
op tijd geïnformeerd worden. Je spreekt de doelgroep aan en het systeem eromheen. 
Communicatie wordt voortaan een vast agendapunt. 
 
Naam: er wordt voorgesteld om het geen Wmo-krant te noemen. Wmo zegt de meeste mensen niets.  
 
Verspreiding: nu wordt de Wmo-krant naar alle cliënten van de SDD gestuurd. De Regionale 
Adviesraad vindt het belangrijk dat ‘alle’ inwoners op de hoogte zijn. Niet iedereen hoeft de fysieke krant 
te ontvangen. Als mensen de krant mee kunnen nemen bij vindplaatsen, zoals de huisarts, apotheek en 
bibliotheek is het ook prima. Een bericht over de nieuwe krant en waar die te krijgen is, kan in de lokale 
kranten. Naast een fysieke krant moet de informatie ook op internet te vinden zijn, zoals de website van 
de SDD en de lokale gemeenten. 
 
Inhoud 

 Lokale gemeenten krijgen de mogelijkheid om een pagina te vullen met informatie over 
algemene voorzieningen 

 De Regionale Adviesraad levert een artikel aan. 
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Formaat: het moet een bewaarexemplaar worden met op de een na laatste pagina de contactgegevens 
(waar kun je terecht als je hulp of ondersteuning nodig hebt, telefoonnummers, websites). Dan kunnen 
mensen deze pagina bewaren. 
Nu is de Wmo-krant op A4-formaat. A5 is handzamer, te vergelijken met de gemeentegids, maar wordt 
wel dikker. 
 
Acties Brigitte en Lennart  

 Voorstel namen voor de krant 

 Formaat 

 Lokaal / regionaal deel 

 Verspreiding: fysieke vindplaatsen en digitaal 

 Contactgegevens voor hulp en ondersteuning. 
 
Op 4 november komen beiden weer langs om het vervolg te bespreken1. 
 

3. Mondelinge toelichting op de aanzet voor de bezuinigingen door Alex Buchinhoren:  
De definitieve versie wordt besproken op 19 september Het Vervoersplatform komt op 17 september 
extra bijeen om de voorstellen voor de bezuinigingen te bespreken. 
 
De totaallijst hebben we ontvangen. Sinds de laatste keer is er geen schifting gemaakt. De eigen 
bijdrage voor individuele begeleiding en dagbesteding zullen er komen en de bezuinigingsvoorstellen 
voor de Hopper acht Alex kansrijk. Ook vanuit de lokale gemeenten zijn er voorstellen gekomen, zoals 
verschuivingen naar de voorkant (algemene voorzieningen) en voorzieningen waar straks geen indicatie 
meer voor nodig is. De voorstellen worden nu uitgewerkt.  
 
In de gemeente Dordrecht is er gratis ov voor 65+-ers. In andere gemeente in de Drechtsteden is dat er 
niet. De afschaffing zou een flinke besparing opleveren. We kunnen dit meenemen in de advisering. 
 
Taakstelling: op 2 juli jl. is in de Drechtraad de primaire begroting 2020 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden besproken. In deze vergadering is door de Drechtraad Amendement A2 
aangenomen. Dit Amendement is daarna gewijzigd (2A2) en weer aangenomen. Uit de Amendementen 
blijkt dat de taakstelling voor 2020 5 miljoen is. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt uitgegaan van 
dezelfde begroting als die voor 2020. In feite komt dat neer op nog meer bezuinigingen. We hebben een 
brief gestuurd aan het Drechtstedenbestuur met de vraag of dit klopt. Als er nog meer bezuinigd wordt, 
vrezen we dat inwoners die hulp/ondersteuning nodig hebben, dit niet meer krijgen (zie bijlagen voor 
brief). 
 
Korte indicatie: als kinderen blijvend gehandicapt zijn, wordt er een indicatie afgegeven voor 1 jaar, 
maar het mag ook voor 3 jaar. Soms is er een goede reden om een kortere indicatie af te geven, om 
bijvoorbeeld tussentijds te evalueren. Een langere indicatie, met een tussentijds onderzoek, levert ook 
een bezuiniging op (nemen we mee in de advisering). En is bovendien minder belastend voor de ouders. 
 
De voortgang van het proces dat de SDD met het ministerie doorloopt m.b.t. resultaatfinanciering 
De discussie in de Tweede Kamer vindt waarschijnlijk plaats in november/december. Er is één casus 
geweest, verder geen tot weinig bezwaarschriften.  
 
De invoering van het abonnementstarief (€ 19,- per maand): wordt formeel per 1-1-2020 ingevoerd. In 
de Drechtsteden is het abonnementstarief al per 2019 ingevoerd, behalve voor individuele begeleiding 
en dagbesteding. Elke gemeente kan voor een algemene voorzieningen met een structureel karakter 
een eigen bijdrage heffen. In de gemeenten in de Drechtsteden komt er geen eigen bijdragen voor 
algemene voorzieningen.  
 

4 Brief Eric Verkaar, directeur Zorgbelang Inclusief over de uurprijzen 
De Regionale Adviesraad vindt de verhoging fors, maar gaat akkoord. In een brief aan de directeur van 
Zorgbelang wil de Regionale Adviesraad, samen met de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht, 
voorstellen om deze tarieven ook voor 2021 en 2022 vast te stellen. Sijtze stemt dit af met de voorzitter 
van Dordrecht. 

                                                           
1 Brigitte en Lennart sluiten op 13 januari 2020 aan. Dan evalueren we de Wmo-krant huidige stijl (die in december 
2019 uitkomt) en bespreken we de resultaten van de werkgroep communicatie (die op 11 oktober en 12 november 
overleg hebben (gehad)). 
 
.  



-3- 

Voor 2020 wordt er een begroting ingediend voor € 46.000,-. Mariëtte bespreekt de begroting met de 
financiële commissie. 
 

5 Post: wordt voor kennisgeving aangenomen 
- Voordracht (29-5-19) / benoeming (3-7-19) de heer T. van der Plaats als lid van de Regionale 
Adviesraad.  
- Advies Regionale Visie Sociaal Domein, 13- 8-19 

6.  Themabijeenkomst ‘Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan’ op 10 oktober:  
Ook de gehandicaptenplatforms worden uitgenodigd. De bijeenkomst vindt niet plaats in de 
bioscoopzaal, maar in de Salon. In de bioscoopzaal is maar een paar plekken beschikbaar voor 
rolstoelen. 
 

7. Rondje lokale raden en sectoren 
 
Alblasserdam/Marika: op 11 juli jl. was de bijeenkomst over het VN-verdrag. Het verslag volgt 
Dordrecht/Tjipke: de Adviesraad heeft twee nieuwe leden 
Hendrik-Ido-Ambacht/Tineke: er is een nieuwe Beleidsadviesraad Wmo en jeugd. 
Hardinxveld-Giesendam/Jacques: er is goed bestuurlijk overleg geweest. Het Platform gaat aan de 
slag met een aantal thema’s uit het VN-verdrag. Zo dwingen ze gemeente ook om mee te denken.  
Papendrecht/Ineke: een lid is gestopt, er komt een oproep voor nieuwe leden. Arie Slob komt op 16 
september een presentie geven over een dementievriendelijke gemeente en Gordon Slob komt over zijn 
ervaringen met het consultatiebureau voor ouderen vertellen. De uitnodiging is doorgestuurd. 
Verder is er een Odensehuis geopend. Ook mensen uit de randgemeenten zijn welkom.  
Sliedrecht/Henk Visser: de Adviesraad heeft drie nieuwe leden. Er is advies gevraagd over de lokale 
nota publieke gezondheid. De volgende vergadering komt de wethouder.  
Zwijndrecht/ Jaap: geen mededelingen. 
 

8. Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Agendapunten volgende vergadering op 4 november in Zwijndrecht: Vervolg Wmo-krant en 
evaluatie van het functioneren van de Regionale Adviesraad. 
 
De borging van de kwaliteit in de aanbesteding van de hulpmiddelen (Service Level Agreement, waarin 
de normen ten aanzien van levering, service etc. zijn vastgelegd en de gunningscriteria) verschuiven we 
door naar de eerste vergadering in januari. 
  

 
  
 
Actielijst, bijgewerkt tot en met 4-9-19 
 

Nr./ 
Datum 

Actie Door Uitgevoerd? 

4-050318 Invullen vacature Vervoersplatform door HG 
 

Jacques van 
de Minkelis 

Blijft aandachtspunt in 
HG. 

1-270519 Voorbeeld ondersteuningsplan Alex 
Buchinhoren 

Zie bijlagen en bericht 
hieronder. 

1-020919 Informatie over Valys opnemen in de folder over de 
DrechtHopper. Doorgeven aan de SDD 

Mariëtte 
Teunissen 

SDD en Stroomlijn 
nemen deze opmerking 
mee bij de volgende 
uitgave 

 

Aanbieders mogen ook hun eigen format gebruiken mits deze voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Hieronder de 
voorwaarden waaraan een OP moet voldoen wanneer de aanbieder zijn eigen format hanteert: 
 
Voorwaarden ondersteuningsplan aanbieder bij eigen gebruik 
GEGEVENS MINIMAAL OP TE NEMEN IN HET ONDERSTEUNINGSPLAN 
 
GEGEVENS KLANT 
• Naam 
• BSN 
• Klantnummer SDD/WMO 
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GEGEVENS ONDERSTEUNER 
• Naam 
• Contactgegevens 
 
GEGEVENS FAMILIE OF MANTELZORG 
• Naam 
• Contactgegevens 
• Relatie 
 
INDICATIE EN START ONDERSTEUNING 
• Datum indicatie van…tot….. 
• Datum opstellen ondersteuningsplan 
• Datum start ondersteuning 
 
JUSTITIELE MAATREGEL (indien van toepassing) 
• Forensische titel JA/NEE Zo ja, welke 
• Maatregel van……tot…….. 
• Ondersteuning 
• Contactgegevens 
 
INZET RESULTAATGEBIEDEN (13 ZRM resultaatgebieden) 
Per in te zetten resultaatgebied benoemen: 
• Probleem omschrijving/motivatie (huidige situatie) 
• Mate van zelfredzaamheid in relatie tot dit specifieke resultaatgebied 
(volledig/gedeeltelijk/niet instaat tot……) 
• Periode van inzet waarin aan dit doel wordt gewerkt (van…..tot…. ) 
• Hoofddoel (gewenste situatie/wat is mijn doel?) 
• Subdoelen (plan van aanpak/mag in bijlage) 
• Hoe ga ik mijn doel bereiken? (acties/zorgafspraken) 
• Soort ondersteuning 
• Wie bewaakt het proces? 
 
ONDERTEKENING 
• Datum ondertekening 
• Datum 1ste evaluatie 
• Handtekening 
• Handtekening ondersteuner 
 
 


