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Eigen bijdrage verandert 
vanaf 1 januari 2020

Wat verandert er?

Nu betaalt u  €17,50 per vier 

weken. Vanaf 1 januari 2020 gaat 

u €19,00 per maand betalen. Het 

bedrag dat u betaalt staat los van 

hoeveel u aan inkomen ontvangt of 

hoeveel ondersteuning u ontvangt. 

Voert u volgens de belastingdienst 

een gezamenlijke huishouding én 

bent u of is uw partner/echtgenoot 

onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt 

u geen eigen bijdrage.

U ontvangt meerdere facturen 

in 2020

Momenteel ontvangt u elke maand 

een factuur met de eigen bijdrage 

van €17,50. De factuur is steeds van 

drie maanden terug. Dit betekent 

dat u in 2020 nog facturen gaat 

ontvangen over 2019:

- In januari 2020 ontvangt u de 

factuur van oktober 2019. 

- In februari 2020 ontvangt u de 

factuur van november 2019.

- In maart 2020 ontvangt u de 

factuur van december 2019.

Het nieuwe maandelijkse bedrag 

van €19,- betaalt u vanaf 1 januari 

2020. Deze facturen lopen gelijk 

met de maand waar het over gaat. 

Dit betekent dus dat u in januari, 

februari en maart 2020 dubbele 

facturen ontvangt. Vanaf april is 

uw betaling over 2019 voldaan 

en ontvangt u alleen nog de 

maandelijkse facturen van €19,- 

voor de eigen bijdrage over 2020.

Maakt u gebruik van een maatwerkvoorziening? Zoals huishoudelijke hulp, 
hulpmiddelen of een aanpassing aan uw huis? Dan betaalt u een eigen 

bijdrage. Vanaf 1 januari 2020 verandert het bedrag van de eigen bijdrage.

Meer informatie op 

socialedienstdrechtsteden.nl/

eigenbijdragewmo

info?
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Sociale Dienst Drechtsteden

Verandering hulpmiddelen 
als u in een zorginstelling woont
Woont u in een zorginstelling waar u geen woonlasten (huur, water, gas en 
elektriciteit) betaalt? En heeft u een nieuw hulpmiddel nodig?  
Dan kan het zijn dat er vanaf 1 januari 2020 iets voor u verandert.  
Voor een aantal hulpmiddelen kunt u dan namelijk terecht bij het CIZ.

Bel naar 088 789 1000 

of ga naar www.ciz.nl.

Wat is het CIZ?

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling 

Zorg. Het CIZ stelt vast op welke zorg en op 

hoeveel zorg u recht heeft vanuit de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ).

Om welke hulpmiddelen gaat het?

Het gaat over mobiliteitshulpmiddelen 

en hulpmiddelen voor zorgverlening en 

wonen.

Met mobiliteitshulpmiddelen bedoelen 

wij de (elektrische) rolstoel, scootmobiel, 

aangepaste fietsen en aangepaste 

wandelwagens, buggy’s en autostoeltjes 

voor kinderen. 

Met hulpmiddelen voor zorgverlening en 

wonen bedoelen we bijvoorbeeld tilliften 

en douchestoelen.

Als u een van bovenstaande hulpmiddelen 

al heeft, dan kunt u voor onderhoud 

en aanpassingen nog steeds bij ons, de 

sociale dienst, terecht. Heeft u een nieuw 

hulpmiddel nodig? Dan kunt u terecht bij 

het CIZ. 

Collectieve 
zorgverzekering 
Drechtsteden
Half november maken zorgverzekeraars hun nieuwe 
premies bekend. U heeft dan tot en met 31 december  
de tijd om over te stappen van zorgverzekering.  
Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Of mochten 
er een keer onverwachts hoge zorgkosten komen en heeft  
u hier geen geld voor? Dan is de collectieve zorgverzekering 
Drechtsteden interessant voor u. 

Met de collectieve zorgverzekering 

Drechtsteden heeft u een complete 

ziektekostenverzekering die veel 

zorgkosten vergoedt. U betaalt hier een 

aantrekkelijke premie voor. De sociale 

dienst betaalt mee aan de premie en VGZ 

geeft korting. 

Wilt u weten of deze zorgverzekering 

iets voor u is en of u voldoet aan de 

voorwaarden? Op onze website 

www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd  

vindt u hier meer informatie over.

U kunt met uw vragen over pakketten 

en vergoedingen terecht bij VGZ. Belt u 

hiervoor naar 0900 779 97 71.

Kijk op www.socialedienst

drechtsteden.nl/zd

Iets 
 voor u?
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Sociale Dienst DrechtstedenSociale Dienst Drechtsteden

Veilig vervoer 
rolstoelinzittenden

omdat 
iedereen 

recht heeft 
op veilig 
vervoer

Reist u met een rolstoel in de Drechthopper? En kunt u geen 
overstap maken naar een vaste zitplaats? Dan mag u vanaf  

1 juli 2020 alleen nog met een rolstoel meereizen die voldoet 
aan de ISO 7176-19-norm. Dit betekent dat uw rolstoel veilig 

is om vast te zetten in een rolstoeltaxi (Drechthopper).

Als rolstoelgebruiker heeft u recht op 

veilig vervoer. Maar ook een chauffeur 

die rolstoelinzittenden vervoert, heeft 

recht op veiligheid. Daarom bestaat de 

code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden. 

Deze code is vernieuwd omdat tijdens 

wegcontroles bleek dat het vervoer van 

mensen die in een rolstoel zitten lang niet 

altijd even veilig is.

Om te controleren of uw rolstoel voldoet 

kunt u contact opnemen met uw 

leverancier van de rolstoel. Zij maken met 

u een afspraak om langs te komen en de 

stickers kosteloos op de juiste manier op 

uw rolstoel te plakken. Let u erop dat u op 

tijd contact opneemt met de leverancier? 

Als uw rolstoel niet voldoet aan de eisen 

kunt u na die datum niet meer in uw 

rolstoel meereizen met de Drechthopper. 

Rolstoelen die dan nog wel mee mogen 

zijn te herkennen aan de vier stickers op 

de aanhaakpunten van de rolstoel. 

Stickers mogen alleen worden geplakt op 

veilige rolstoelen. Uw leverancier weet of 

uw rolstoel veilig is.

Heeft u nog geen stickers op uw rolstoel?

Neem dan nu alvast contact op met de 

leverancier van uw rolstoel om te zien 

of uw rolstoel voldoet. Als uw rolstoel 

niet voldoet dan maakt de leverancier 

een afspraak met u. Weet u niet wie de 

leverancier van uw rolstoel is of heeft u 

andere vragen? Neem dan contact op met 

ons via 078 770 8910.

Bel naar 078 770 8910

vragen?

06 WMO KRANT december 2019 07



Sociale Dienst Drechtsteden

Reizen met de Wijkhopper

De Wijkhopper is voor korte ritten in de 

wijk en kort voor de rit te bestellen (een 

half uur voor vertrek). De Wijkhopper 

haalt u op bij uw voordeur. Daarbij is hij 

elektrisch en dus milieuvriendelijk. 

Voor de Wijkhopper geldt hetzelfde 

tarief als voor het reizen met de 

Drechthopper. Wanneer u in het bezit 

bent van een Drechthopperpas kunt u 

ook gebruikmaken van de Wijkhopper. 

Meer informatie over (het aanvragen 

van) de Drechthopperpas vindt u op: 

www.socialedienstdrechtsteden.nl/

drechthopperpas. Of u belt naar 

078 -770 89 10.

Wanneer rijdt de Wijkhopper?

De Wijkhopper rijdt op werkdagen van 

09.00 uur ‘s ochtends tot 17.00 uur ‘s 

middags. De Wijkhopper rijdt niet in 

het weekend en niet op feestdagen.

Meer informatie vindt u op onze website: 

www.socialedienstdrechtsteden.nl/

wmo/wijkhopper

Bestellen van een rit

Een rit bestellen kan via telefoonnummer: 

(088) 505 8505 op werkdagen tussen 

8.30 uur ’s ochtends en 16.30 uur 

’s middags. In het weekend rijdt de 

Wijkhopper niet. Voor vervoer buiten de 

reguliere tijden van de Wijkhopper en in 

het weekend kunt u gebruikmaken 

van de Drechthopper.

Betalen van een rit

De kosten voor de Wijkhopper zijn 

hetzelfde als voor de Drechthopper. 

Maar een rit met de Wijkhopper betaalt 

u altijd achteraf met een automatische 

incasso, lekker makkelijk en veilig. Om 

de automatische incasso in te stellen 

heeft u een machtiging nodig. Deze 

kunt u opvragen via telefoonnummer 

088 505 8505. U kunt ook een 

machtigingsformulier downloaden via 

www.drechthopper.nl, printen, invullen en 

terugsturen naar Antwoordnummer 110, 

3300 VB Dordrecht.

Stel, u kunt niet gemakkelijk 
van het openbaar vervoer 
gebruikmaken. Of vanwege 
een beperking of omdat 
u op leeftijd bent (75+). 
Normaal reist u dan met de 
Drechthopper, maar daarnaast 
is er nu speciaal voor u een 
nieuw vervoermiddel:  
de Wijkhopper!

www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo/

wijkhopper/waar-rijdt-de-wijkhopper

De Wijkhopper rijdt in gemeenten 

Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-

Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en 

Zwijndrecht én in de wijken Crabbehof, 

Dubbeldam, Stadspolders, Sterrenburg, 

Wielwijk en Zuidhoven in Dordrecht. In de 

aankomende periode gaat de Wijkhopper 

ook in de overige wijken in Dordrecht én 

in Alblasserdam rijden. 

Waar rijdt de 
Wijkhopper?

 Meer 
info op:
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Sociale Dienst Drechtsteden

Uit-
komsten

cliëntervaringsonderzoek

Elk jaar vindt er een onderzoek plaats bij 
alle gemeenten in Nederland om erachter 

te komen hoe inwoners de kwaliteit 
van de maatschappelijke ondersteuning 

ervaren. Inwoners uit elke gemeente 
krijgen dezelfde vragenlijst, online.  

Ook in de Drechtsteden vulden inwoners 
dit jaar de vragenlijst in. De tevredenheid 

is iets hoger dan vorig jaar. De meeste 
inwoners met een maatwerkvoorziening 

in de Drechtsteden zijn tevreden over het 
contact met de sociale dienst, de kwaliteit 

van de ondersteuning en het resultaat 
hiervan.

Net zoals de drie jaar hiervoor zijn inwoners het meest 

te spreken over de medewerkers van de Sociale Dienst 

Drechtsteden. 90% van de mensen die de vragenlijst 

invulden vindt dat zij serieus genomen worden. 86% 

is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. 

En 82% geeft aan dat zij zich kunnen redden dankzij 

die ondersteuning. 5% of minder is negatief over de 

kwaliteit en het resultaat van de ondersteuning.

Hoewel de meeste mensen (zeer) tevreden zijn, blijft er 

ruimte voor verbetering. Op de voorgelegde stellingen 

zien we dat 8% tot 19% het antwoord ‘neutraal’ geeft. 

3% tot 11% van hen zegt niet tevreden te zijn. Dit is 

vergelijkbaar met vorig jaar. Vooral op het gebied van 

‘weten waar men moet zijn met een hulpvraag’ en 

‘snel geholpen worden’ is nog verbetering mogelijk.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Ruim een derde van de mensen die de vragenlijst 

invulden kent de onafhankelijke cliëntondersteuner. 

In 2016, 2017 en 2018 was dit ook zo. De bekendheid 

blijft nog steeds achter, ook al is er veel aan gedaan 

om de onafhankelijke cliëntondersteuning onder de 

aandacht te brengen.

Klanttevredenheid dienstverlening Sociale Dienst 

Drechtsteden

Naast het jaarlijks verplichte cliëntervarings-

onderzoek, meten wij continue de klanttevredenheid 

over de dienstverlening. In 2019 krijgt deze 

dienstverlening gemiddeld een 7,8 (op een schaal 

van 1 tot 10).  In de enquête vragen we naar de 

tevredenheid over de aanmelding,  het contact 

met de Wmo consulent en het keukentafelgesprek. 

Ook meten we hoe we scoren op beleefdheid, 

betrokkenheid, betrouwbaarheid, begrijpelijkheid en 

behulpzaamheid.

11

90%

SERIEUS GENOMEN 
WORDEN

KWALITEIT 
ONDERSTEUNING

REDZAAM DANKZIJ 
ONDERSTEUNING

KWALITEIT EN 
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ONDERSTEUNING
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Er blijft ruimte 
 voor verbetering.
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Sociale Dienst Drechtsteden

Onderzoek
Wmo-krant

In 2018 deden wij onderzoek naar onze Klantkranten, waaronder de Wmo-krant die 

nu voor u ligt.  Hieruit kwam naar voren dat 75% van de ondervraagden de wens 

heeft om de Wmo-krant te (blijven) ontvangen. Wel voeren wij bij een volgende editie 

een aantal verbeteringen door. Dit doen wij in overleg met de Regionale Adviesraad 

Wmo Drechtsteden.

Heeft u meegedaan aan dit onderzoek? Dan willen wij u hiervoor hartelijk bedanken. 

Uw mening helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. 

Bent u geïnteresseerd in de 

uitkomsten van het lezersonderzoek? 

Dan kunt u deze resultaten bij ons 

opvragen via: 

sddcommunicatie@drechtsteden.nl.

interesse?

De Regionale Adviesraad 
Wmo Drechtsteden heeft uw 
ervaringen nodig! 

De Regionale Adviesraad Wmo is er voor u. We horen graag 
wat u vindt van de Wet maatschappelijk ondersteuning 
(Wmo). Nu we (langer) zelfstandig thuis blijven wonen is daar 
soms ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp, dagbesteding, individuele begeleiding, hulpmiddelen 
zoals een rolstoel, woningaanpassingen en de Drechthopper.

Wat doet de Regionale adviesraad Wmo?

Wij gaan na of mensen die ondersteuning 

nodig hebben ook de ondersteuning 

krijgen die het beste bij hen past. 

We adviseren het Drechtstedenbestuur 

gevraagd en ongevraagd over het 

Wmo-beleid en de uitvoering hiervan. 

Wij overleggen zes keer per jaar. 

Medewerkers van de Sociale Dienst 

Drechtsteden sluiten altijd aan om 

onderwerpen toe te lichten. 

De Regionale adviesraad Wmo bestaat uit 

vertegenwoordigers van de zeven lokale 

adviesraden en drie specialisten op het 

gebied van zorg thuis, gehandicaptenzorg 

en de geestelijke gezondheidzorg. 

De leden zijn de oren en ogen in de 

samenleving. Zij signaleren waar het goed 

of juist niet goed gaat. De signalen en 

verbetervoorstellen bespreken we met de 

Sociale Dienst Drechtsteden en nemen we 

mee bij de advisering.

Thema’s en adviezen

We organiseren een paar keer per jaar 

een themabijeenkomst. Verslagen 

van deze bijeenkomsten en van onze 

vergaderingen kunt u lezen op de website 

regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl   

Ook de adviezen die we hebben 

uitgebracht staan op de website. 

Het afgelopen jaar hebben we, onder 

andere, advies uitgebracht over 

de nieuwe Regionale visie sociaal 

domein Drechtsteden en over de 

bezuinigingsvoorstellen.

Uw ervaring horen we graag

Als u wilt aangeven hoe de ondersteuning 

beter kan, neem dan contact op via e-mail 

regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl of 

telefoon: 078 617 69 82. Uw ervaringen 

met ons delen helpt. Want alleen samen 

kunnen we ons doel bereiken: goede 

ondersteuning voor de mensen die dit 

nodig hebben!

Ir. Pieter Struijs, 

Voorzitter Regionale adviesraad 

Wmo Drechtsteden

regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl 

of 078 617 69 82

  Uw 
ervaring:
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De laatste maanden zijn we druk bezig 

geweest om deze regionale visie op te 

stellen. Deze visie is er om inwoners, die 

dat nodig hebben, zo goed mogelijk te 

ondersteunen zodat ze goed voor zichzelf 

en hun gezinnen kunnen zorgen.  

De Drechtsteden vinden dat iedereen mee 

moet kunnen doen in de samenleving.  

Als dat niet zelfstandig lukt, moet de 

overheid ondersteuning bieden.

De Regionale visie sociaal domein is 

gemaakt met inwoners, inwonersvertegen-

woordigers en partners in onze regio.  

De visie is een langere termijnvisie. Dat wil 

zeggen dat het een visie voor de komende 

jaren is. De Drechtraad gaf complimenten 

voor het gelopen proces en bedankte 

iedereen die eraan meegewerkt heeft 

voor de inzet. Dit compliment geven we 

dan ook graag door: bedankt als u heeft 

meegedacht en meegepraat! Wij gaan nu 

met gemeenten en partners aan de slag 

met de uitwerking. 

Voor meer informatie over de regionale 

visie kunt u terecht op de website:

www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl. 

Regionale visie sociaal 
domein Drechtsteden

Iedereen een zelfstandig 
& volwaardig bestaan

Uit de politiek:

Ontzettend trots kunnen wij u meedelen dat de Drechtraad 
dinsdag 1 oktober jl. heeft ingestemd met de Regionale visie 
sociaal domein Drechtsteden. 

Sociale Dienst Drechtsteden

Voorgestelde 
bezuinigingen op 
sociaal domein

Het voorstel bevatte bezuinigingen 

op de collectieve zorgverzekering voor 

minima, de participatieplekken, de 

participatie- en vrijwilligersbonus, de 

werkgeversdienstverlening (baanbonus), 

de invoering van de eigen bijdrage voor 

dagbesteding en individuele begeleiding, 

en het verhogen van de tarieven van de 

Drechthopper. 

Dit besluit voor uitstel kwam onder 

andere tot stand omdat vijf insprekers 

zich tegen de bezuinigingen uitspraken. 

Onder de insprekers was iemand die een 

participatieplek heeft bij het Wereldwijven 

Atelier. Zij vertelde wat de bezuinigingen 

voor haar persoonlijk betekende. 

Afgesproken is dat het Drechtsteden-

bestuur de tijd krijgt om de Drechtraad 

een nieuw voorstel te doen en daarin alle 

voorstellen en ideeën die er zijn mee te 

nemen en af te wegen. In november komt 

het Drechtstedenbestuur terug op het 

verdere proces en planning.

  Uit de 
politiek:

Op 2 juli 2019 gaf de Drechtraad de opdracht aan het 
Drechtstedenbestuur om € 5,- miljoen te bezuinigen. Waarvan 
het overgrote deel (€ 3,6 miljoen) op het sociaal domein. Tijdens 
de Drechtraad van 1 oktober werd niet ingestemd met het 
voorstel aan bezuinigingen. Er is gekozen voor uitstel en niet 
voor afstel. Dit betekent dat de door het Drechtstedenbestuur 
voorgestelde bezuinigingen nog niet worden doorgevoerd.

Drechtraad

Het algemeen bestuur van de 

Drechtsteden – en dus van de Sociale 

Dienst Drechtsteden – wordt gevormd 

door de Drechtraad. Die bestaat 

uit raadsleden van de afzonderlijke 

gemeenten. Voorzitter van de Drechtraad 

is mr. Kolff (burgemeester van Dordrecht). 

De Drechtraad heeft een kaderstellende 

en toezichthoudende rol. 

Drechtstedenbestuur

Het Drechtstedenbestuur is het dagelijks 

bestuur van de Drechtsteden – en dus 

van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het 

is onder meer verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het vastgestelde beleid 

en de bewaking van beleidsprocessen. 

Het Drechtstedenbestuur bestaat uit 

zeven leden en een voorzitter. Dit zijn 

burgemeesters of wethouders uit de 

Drechtstedengemeenten.
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Samen werken 
aan zelfstandigheid

Het Odensehuis is een inloop-, informatie-, en ontmoetingscentrum 

voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, 

mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is welkom.

Op maandag en donderdag kunt u van 10.00 tot 15.00 uur terecht voor 

informatie, een praatje of een kop koffie of thee. Ook kunt u mee lunchen 

of deelnemen aan een activiteit. Het Odensehuis is van en voor de mensen 

die er komen.

Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom aan de P.S. Gerbrandystraat 

31 in Papendrecht op de benedenverdieping van Residence Gerbrandy. 

U hoeft zich niet vooraf aan te melden en u heeft geen indicatie nodig.

Deze informatiekrant is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden. 

De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale sociale dienst voor de gemeenten 

Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 

Sliedrecht en Zwijndrecht.  

Contact met de Sociale Dienst Drechtsteden

078 770 8910 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur

06 362 416 62 (WhatsApp) op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

socialedienstdrechtsteden.nl/vragen

Kijk op de website  

www.odensehuis

papendrecht.nl

  meer  
 info?

Odensehuis Papendrecht

zorgcentrum uitgelicht:
zorgcentrum
   uitgelicht:  


