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Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Verslag van 16 november 2020: wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: 
Borging van de kwaliteit van de hulpmiddelen: stijging in het aantal woningaanpassingen. Er is een link 
te leggen met het langer thuiswonen en ook het abonnementstarief draagt bij aan deze stijging. 
 
Proefproces: de gemeente Krimpen a/d IJssel wil een proefproces uitlokken ivm het abonnementstarief. 
Alex heeft hier verder niets meer over gehoord. Er gaan wel de nodige signalen vanuit gemeenten 
richting het Rijk over het abonnementstarief. De discussie over het abonnementstarief komt 
waarschijnlijk weer terug na de verkiezingen. 
 
Huis van Morgen: werkbezoek is uitgesteld naar 28 april. Pieter Paans, regionaal portefeuillehouder 
sociaal domein, gaat ook mee. We worden ontvangen door de wethouder van Bergen op Zoom. 
 

2.  Stand van zaken aanbesteding van de hulpmiddelen: overleg van de werkgroep op maandag 8 
februari van 11.30-12.30 uur. Vanuit de Regionale Adviesraad sluiten Marika, Ineke en Tineke aan. 
 
Stand van zaken inkoop Huishoudelijke ondersteuning (HO). Zie ook Infographic HO en Notitie 
Inkoop HO.  
415 klanten krijgen HO met regie (en niet 50 zoals in het verslag van 16-11-20 stond). 
 
HO basis: er komt een HO basis (het absolute minimum = een schoon huis) met plus-modules, zoals 
maaltijden. Afhankelijk van wat de klant (niet zelf) kan, worden aanvullende modules geïndiceerd. 
In 2022 horen wassen/strijken nog bij de HO basis. Vanaf 2023 niet meer. De komende tijd wordt 
gebruikt om te onderzoeken hoe het wassen/strijken anders geregeld kan worden. 
 
Regie: wordt niet meer als aparte component ingekocht. Dat valt onder de basis. De HO heeft een 
signalerend functie. De signalen worden doorgegeven aan de leidinggevende. Vervolgens wordt er 
gekeken bij wie het signaal neergelegd moet worden. 
Als mensen meer ondersteuning/regie nodig hebben, kunnen zij individuele begeleiding krijgen. 
 
Boodschappen en maaltijden: kunnen klanten zelf regelen via de markt of via lokale voorzieningen. Een 
kleine groep kan dit echter niet. Hier wordt een plus module voor ingekocht. 
 
Korte looptijd: de contracten hebben een korte looptijd omdat het wassen/strijken nog verder uitgewerkt 
moet worden. De intentie is om vanaf 2023 langjarige contracten af te sluiten, minimaal drie jaar. 
 
Indiceren door aanbieders: de SDD blijft de indicaties stellen, dan wordt er breder gekeken dan alleen 
HO. Aanbieders stellen wel samen met de klant het ondersteuningsplan op. 
 
Rol lokale adviesraden: ook de lokale raden moeten betrokken worden bij de nieuwe aanbesteding HO. 
Er zullen lokale verschillen gaan ontstaan. De lokale adviesraden worden door de lokale ambtenaren/ 
wethouders betrokken. 
 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/krimpen-gaat-proefproces-wmo-uitlokken.15097916.lynkx
file:///C:/Users/MariëtteTeunissenLee/Downloads/infographic%20huishoudelijke%20ondersteuning.pdf
file:///C:/Users/MariëtteTeunissenLee/Downloads/Notitie%20inkoop%20Huishoudelijke%20Ondersteuning%20-%20Carrousel%2012%20januari%202021.pdf
file:///C:/Users/MariëtteTeunissenLee/Downloads/Notitie%20inkoop%20Huishoudelijke%20Ondersteuning%20-%20Carrousel%2012%20januari%202021.pdf
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Stand van zaken met betrekking tot de taakstelling: de 9 ton is structureel ingevuld middels een 
besluit van de Drechtraad. De begroting is naar beneden bijgesteld, er komen geen aanvullingen 
bezuinigingen meer 
 
Effecten van corona op de Wmo-dienstverlening/Wmo-doelgroep: het beeld is hetzelfde als een 
paar maanden geleden, over het algemeen gaat het goed. De dagbesteding gaat soms voor een paar 
weken dicht omdat er een uitbraak is. Of klanten kunnen minder naar de dagbesteding omdat de 
groepen kleiner zijn (ivm de onderlinge afstand). Individuele begeleiding loopt ook door. Wel vaak 
telefonisch of via beeldbellen ipv fysiek. Ook de HO loopt door. De aanvragen voor HO beginnen weer te 
stijgen. 
 
Hopper: het gebruik van de Hopper is afgenomen. Het is lastig te zeggen dat dit mede komt doordat 
75+’ers, zonder indicatie, geen gebruik meer kunnen maken van de Hopper. Er is een toename van 
aanvragen voor de Hopper, 450 indicaties in een paar maanden tijd. Dit staat niet gelijk met het aantal 
van wat er is afgeschaald. Dat komt misschien nog na de coronacrisis 
 
Primaire groepen voor vaccinatie: de Wmo- ondersteuners zijn als geheel geen primaire groep voor de 
vaccinatie. Er zijn verschillen tussen groepen. Werk je met mensen met dementie dan hoor je wel tot de 
primaire groep. Ook de chauffeurs van de Hopper behoren niet tot de primaire groep, de SDD heeft hier 
wel om gevraagd. Chauffeurs zullen straks moeten rijden om mensen naar de priklocaties te brengen. 
Dan is het belangrijk dat de chauffeurs gevaccineerd zijn.  
 
Gevolgen voor mantelzorgers: minder dagbesteding en individuele begeleiding op afstand zullen 
gevolgen hebben voor mantelzorgers, de druk wordt groter. Het loopt vooralsnog geen storm met de 
indicaties voor respijtzorg. De lokale gemeenten pakken dit zelf op. 
 
In principe geen huisbezoek: medewerkers van de SDD gaan alleen op huisbezoek als het niet anders 
kan, bijvoorbeeld bij woningaanpassingen. 
 
Financieel effect van de afschaling tijdens corona: de SDD houdt niet veel geld over. Aan dagbesteding 
is minder uitgegeven dan begroot, maar aan HO is meer uitgegeven dan begroot. Er is geschoven met 
het budget van dagbesteding naar HO. De SDD hoefde dus geen extra geld op te halen bij de 
gemeenten. 
 
Samenwerking tussen de Drechtsteden: de gemeenteraden moeten nog een besluit nemen. Het 
principe besluit kan rekenen op een breed draagvlak. De SDD is zich al aan het voorbereiden op een 
andere besluitvorming (in de zeven gemeenteraden). De uniformiteit van beleid en efficiency zal onder 
druk komen te staan. De SDD krijgt met meer partijen te maken in het voortraject. 
 
Rol van de Regionale Adviesraad: in formele zin is er geen ruimte meer voor de Regionale Adviesraad. 
Alex geeft aan dat hij het voortbestaan van de Regionale Adviesraad prettig vindt, het loopt goed. 
Anders moet de SDD afstemmen met 7 lokale adviesraden. De rol van de Regionale Adviesraad kan 
hetzelfde zijn, het advies moet dan naar de lokale wethouders ipv naar het DSB. 
Als we weer fysiek kunnen vergaderen (mogelijk in mei) komt er een overleg van de Regionale 
Adviesraad met de lokale adviesraden over ieders rol. 
Mariëtte informeert bij de Cliëntenraad Regio Drechtsteden hoe zij hun rol vanaf 2022 zien. 
 
Stand van zaken CAK: alle klanten zijn door het CAK geïnformeerd over de rekeningen die zij over 
2020 moeten betalen. Ook al zijn klanten geïnformeerd dat er nog rekening komen, houden zij hier niet 
altijd rekening mee. Als de rekeningen dan komen, hebben ze geen geld om die betalen. Klanten 
kunnen dan een beroep doen op de bijzondere bijstand. 
 

3.  Financieel overzicht 2020: het budget dat over is, storten we terug. Het voorstel is om de reserve uit 
2019 mee te nemen naar 2021. 
Jaarverslag 2020: vastgesteld. 
 

4.  Lokale raden/ sectoren 
 
Alblasserdam/Marika:  

• Kees Jongmans is de nieuwe wethouder Wmo/jeugd in Alblasserdam. Hij is de tijdelijk vervanger 
van Dorien Zandvliet. In maart sluit hij aan bij de vergadering van de Adviesraad. 

• De Adviesraad bestaat nu uit drie leden, de oproep voor nieuwe leden heeft niets opgeleverd. 
Rolf de Folter stopt als voorzitter, ook voor hem is nog geen opvolger. 

https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarverslag-Regionale-adviesraad-Wmo-2020.pdf
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• In de oude bibliotheek komt het sociaal wijkteam, meerder partijen zijn hieraan verbonden. 

• Schuldhulpverlening: de gemeente gaat zelf aan de slag om mensen te benaderen die schulden 
hebben en gaat hen ook begeleiden. 

• Domein op koers van het SCP is besproken in de Adviesraad. In het rapport wordt aangegeven 
dat het belangrijk is om samen te werken met andere gemeenten (zie ook punt 2). De 
Adviesraad heeft hier een brief over geschreven naar het college. 

 
Dordrecht/Tjipke: de Adviesraad heeft 5 nieuwe leden. De Adviesraad heeft een start gemaakt met 
wijkgericht werken (signalen ophalen/netwerken in de wijken). 
 
Hardinxveld-Giessendam/Jacques:  

• de Adviesraad heeft een wat moeilijke tijd. Door ziekte van leden staan de activiteiten op een 
laag pitje. Ook de continuïteit bij de ambtenaren laat te wensen over.  

• Er zijn behoorlijke inspanningen verricht voor de plannen in het kader van de lokale 
inclusieagenda. De ambtenaar die dit zou oppakken heeft een fataal ongeluk gehad en nu ligt 
het stil. 

• Er komt een oproep voor nieuwe leden voor het bestuur en voor de Participantenraad. 
 
Hendrik-Ido-Ambacht/Tineke:  

• Preventieplan is besproken. 

• Brief naar het college gestuurd over statushouders. Zij moeten op de hoogte gebracht worden 
als hun vergunning gaat verlopen. 

• Signalerend huisbezoek is besproken. Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht zouden 
samen een document opstellen dat privacy bestendig is, maar het is er nog steeds niet. Ineke 
gaat na hoe het in Papendrecht geregeld is. 

• De gemeente gaat door met Stichting Leergeld 

• Er wordt gewerkt aan een digitale sociale kaart 

• Het wijkteam en jeugdteam worden op termijn samengevoegd. 

• Er is een Parentshouse in Hendrik-Ido-Ambacht 

• Eenzaamheid wordt opgepakt. 
 
Papendrecht/Ineke: heeft een oproep gedaan voor drie nieuwe leden, er zijn zeven gegadigden. 
 
Sliedrecht/Henk: de Adviesraad heeft met de wethouder gesproken over de besteding van de 
Enecogelden. Ook het regionale/lokale beleid en de uitvoering van de Participatiewet en armoede zijn 
besproken.  
 
Zwijndrecht/Jaap/John:  

• Mogelijk nieuw lid en een nieuwe voorzitter voor de Adviesraad (er is een oproep geplaatst en er 
is een gesprek met een mogelijke kandidaat) 

• Er is een overleg geweest met de Seniorenraad om de samenwerking te verbeteren 

• Signaal naar de wethouders over armoede in Zwijndrecht en de reactie hierop 

• In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Adviesraad alle politieke partijen een 
brief gestuurd 

• Per 1-1-2021 is de wet eenmalige huurverlaging huurders met een laag inkomen in werking 
getreden. De Adviesraad heeft hier een brief over geschreven. 

 
GGZ/Paul:  

• Vrijwilligers kunnen nergens naar binnen om mensen te spreken 

• De Familieraad is bezig met familie- en naastenbeleid 

• Het is lastig om in deze tijd nieuwe leden te werven voor de Familieraad. 
 

5.  Volgende vergadering 22 maart 2021. Locatie: Raadszaal gemeentehuis Zwijndrecht of MS Teams. 

Thema: cliëntondersteuning.  

 
 

https://vng.nl/nieuws/wijziging-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening-gepubliceerd
file:///C:/Users/MariëtteTeunissenLee/Downloads/Sociaal+domein+op+koers_Samenvatting+12112020-.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/2020/12/21/wijkgericht-werken/
https://www.parentshouses.nl/news/34/1/Een-kijkje-binnen-bij-Parentshouses-Hendrik-Ido-Ambacht/
https://puurpapendrecht.nl/berichten/wmo-adviesraad-zoekt-nieuw-lid-1
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/12/Armoede-in-Zwijndrecht.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-advies-Armoede-definitief.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Aandachtspunten-voor-de-politieke-partijen-in-Zwijndrecht.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2021/02/Eenmalige-huurverlaging-2021.pdf

