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Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Verslag vergadering van 20 september 2021: wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: 
 
Plafondliften: voor de plafondliften is er geen aanbesteding geweest. Het gaat om kleine aantallen. Voor 
wat betreft het onderhoudscontract is het de vraag hoe vaak en wat er gecontroleerd wordt. Barbara  
Burgmeijer zoekt dit uit1 
 
Resultaatgericht indiceren: het wachten is nu op een nieuw kabinet. Een voorstel zal dan in het 2de of 
3de kwartaal besproken worden in de Tweede Kamer. 
 
Eigen bijdrage voor HO (niet voor de andere maatwerkvoorzieningen. Die blijven onder het 
abonnementstarief vallen): dit voorstel moet ook nog nader uitgewerkt worden.  
 
Huis van Morgen: alle ambtenaren zouden op werkbezoek gaan. Door corona zijn er twee gemeenten 
geweest. Zij zijn enthousiast. Bijna alle Wmo-consulenten zijn op werkbezoek geweest, ook zij zijn 
enthousiast. Vanuit de bestuurders is gevraagd dit niet vanuit de SDD op te pakken maar vanuit de 
lokale gemeenten. Het wachten is nu tot alle ambtenaren hun eigen wethouder geadviseerd hebben. 
Daarna bespreken de wethouders het. Voor de SDD is het zoeken welke rol zij hierin kunnen spelen. 
De gemeente Dordrecht heeft overigens al aangegeven dat zij een Huis van Morgen willen.  
 

2.   In gesprek met de SDD 
 
Stand van zaken was- en strijkservice: op 7 december jl. is het idee gepresenteerd in het PFO. Er is 
een positieve reactie van Dordrecht, Zwijndrecht, HI Ambacht en Papendrecht. Sliedrecht wil nu niet 
meedoen, misschien later. Alblasserdam twijfelt. In Hardinxveld zijn ze ambtelijk enthousiast, maar 
bestuurlijk niet. 
De vier gemeenten die positief zijn, gaan starten met Hoiservices. Er wordt ook gekeken naar een 
samenwerking met Drechtwerk. Er gaan verschillen ontstaan tussen gemeenten. Het gaat om een 
lokale voorziening, de SDD ‘gaat hier niet over’, maar zou wel een rol kunnen spelen. De lokale 
adviesraden zijn nog niet betrokken bij het al dan niet meedoen met de was- en strijkservice. Elke 
adviesraad bespreekt dit met de eigen gemeente. 
 
Toename gebruik IB in de Drechtsteden: onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de 
groei op individuele begeleiding. De groei zien we niet alleen in de Drechtsteden, maar dat is een 

 
1 Reactie via de mail (22-12-21): voor zowel voor de plafondliften (cassettes) alsook de tilliften (tilbanden), is/moet er 

een onderhoudscontract bij, zowel voor onderhoud en vervanging van onderdelen. Voor deze twee voorzieningen 
hebben wij in januari een afspraak met inkoop hoe deze zonder aanbesteding vast te leggen. In de vergadering van 
februari geeft Barbara een terugkoppeling van dit gesprek.  
 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regeerakkoord-wmo-abo-tarief-gaat-op-de-schop.19266284.lynkx
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Reactie-Dordrecht-Huis-van-morgen-11-11-21.pdf
https://www.hoiservices.com/
https://drechtwerk.nl/
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landelijke trend. De doorontwikkeling zit vooral op de uitstroom, de afschaling en er zijn er hiaten in het 
aanbod? 
 
Het weghalen van de bedden wordt niet gecompenseerd door ambulante bedden: het gaat hier om de 
ambulante begeleiding vanuit de Zorgverzekeringswet. De gemeenten vangen dit op. Dit is eigenlijk een 
second best oplossing. Problemen worden eerder groter dan kleiner. Ook dit is een landelijk probleem. 
 
Kwaliteit wordt niet gemeten: dit doet de SDD zelf met de contractmanagers. Dit is wel een punt van 
aandacht. Het is belangrijk om te weten wat de klantbeleving is. De SDD heeft dit ook onderzocht bij 
klanten die gebruik maken van Beschermd Wonen. De Regionale Adviesraad blijft dit volgen. 
 
Nieuw planningssysteem bij Stroomlijn: reizigers hebben ongemak gehad van het nieuwe 
planningssysteem van Stroomlijn. Het nieuwe systeem heeft geleid tot problemen bij de planning van de 
ritten. Hier zijn 35 klachten over binnengekomen. Het oude systeem wordt sinds begin december weer 
gebruikt.  
 
Vragen aan de SDD 

• Klant, 35 jaar wordt door haar ouders overal naartoe gebracht. Ze wil een indicatie voor 
vervoer, zodat ze niet afhankelijk is van haar ouders. Marika geeft nadere informatie door aan 
Barbara. 

• Er is behoefte aan folders over de SDD en de Hopper. Alex gaat na of er foldermateriaal is en 
zo niet of dit gemaakt kan worden. Een print van een PDF is ook prima. In verband met de 
actuele informatie is dat handiger. Medewerkers van, bijvoorbeeld, een wijkteam of wijkwinkel 
kunnen de PDF dan printen voor inwoners. 

• Stand van zaken lokale verordeningen (ivm mantelzorgwoningen): de lokale verordeningen 
worden de komende anderhalve maand vastgesteld door de gemeenteraden. In principe gaan 
de verordeningen nu 1 op 1 over. 

• De Adviesraad Dordrecht heeft een aantal signalen voorgelegd aan Alex. Intussen is hier een 
reactie op gekomen. 

 

3.  De Regionale Adviesraad na 1-1-2022 
 
Interim-voorzitter voor de Regionale Adviesraad vanaf 2022: toelichting Jacques van de Minkelis.  
De interim-voorzitter moet kunnen rekenen op commitment van de leden. Daarnaast is het belangrijk 
dat er continuïteit is vanuit de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ Regionale Adviesraad. Er wordt besloten dat Jan 
Slappendel (stopt per 1-1-22 als voorzitter van de Adviesraad Dordrecht) en Jacques van de Minkelis 
samen het interim-voorzitterschap op zich nemen. Piet de Keijzer blijft betrokken bij de werkgroep 
(bestaande uit Jan, Jacques en Piet) die voorbereidingen treft voor de verbreding van de Regionale 
Adviesraad en de werving van een nieuwe voorzitter. 
 
Het budget (€ 46.000.-) en het extra budget voor de doorontwikkeling (€ 10.000,-) zijn al toegekend. 
 
Ter informatie het overleg op 25 oktober met de SDD over de verbreding van de Regionale Adviesraad 
en met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden op 2 december.  
 
Positie Mariette Teunissen, als ondersteuner van de Regionale Adviesraad in 2022: Mariette werkt 
nog heel 2022 en stopt per 1-1-2023. In de loop van 2022 werkt ze een opvolger in. 
 

4.  Hoppervervoer voor 75+: vanaf 1 januari 2021 kunnen 75+’ers zonder indicatie geen gebruik meer 
maken van de Hopper. Leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en de ouderenbonden uit 
Dordrecht krijgen signalen dat ouderen nu niet of veel minder reizen. Zij komen niet allemaal in 
aanmerking voor een indicatie en het OV is niet altijd een alternatief (de afstand tot de bushalte is 
bijvoorbeeld te ver en het ontbreken van deur tot deur vervoer kan met name in de avonduren een 
onveilig gevoel geven). Leden van de andere lokale adviesraden krijgen deze signalen ook. We 
besluiten een gezamenlijk advies uit te brengen2. Dit advies sturen we naar het Algemeen Bestuur en 
naar de lokale wethouders. Dit laatste doen de lokale adviesraden. Het advies wordt op de vergadering 
van 10 januari vastgesteld. In Zwijndrecht en HI Ambacht rijdt er een Seniorenbus, deze vervangt 
gedeeltelijk de Hopper. 
 

 
2 De Adviesraad Dordrecht heeft dit punt al onder de aandacht gebracht van de politieke partijen, zie Brief-gratis-OV-
en-de-Dordtpas.pdf (adviesraadwmojeugddordrecht.nl) 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/20210906-Muzus-x-SDD-Samenvatting-Klantbeleving-Beschermd-Wonen-Opvang.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Signalen-maatwerkvoorzieningen-21-12-21.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Reactie-op-signalen-maatwerkvoorzieningen-24-12-21.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/regionale-adviesraad-na-2022/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Verslagen-verbreding-van-de-Regionale-Adviesraad.pdf
http://www.seniorenbuszwijndrecht.nl/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brief-gratis-OV-en-de-Dordtpas.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brief-gratis-OV-en-de-Dordtpas.pdf
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Kostprijs: als inwoners de kostprijs zouden moeten betalen voor een rit met de Hopper dan zou dit 
neerkomen op €12,- per rit (en in coronatijd wordt dit €18,-).  
 

5. Financieel overzicht tot 20 december 2022; er komt een reservering voor het etentje van de ‘oude 
Regionale Adviesraad in 2022. Er is minder uitgegeven dan begroot. Het budget dat over is, wordt 
teruggestort. 
 

6. Volgende vergadering: 10 januari van 19.00-21.00 uur.  
 

 

Datum Actie Voortgang 

1 20-12-21 Stand van zaken Huis van Morgen in de Drechtsteden  

2 20-12-21 Elke lokale adviesraad bespreekt de was- en 
strijkservice met de eigen gemeente  

Agenda 21 februari: Mariette 

3 20-12-21 Klantbeleving Individuele Begeleiding (zoals bij de BW-
klanten) 

 

4-20-12-21 Voor de plafondliften en de tilliften is/moet er een 
onderhoudscontract bij (voor onderhoud en vervanging 
van onderdelen). Voor deze twee voorzieningen heeft 
de SDD in januari een afspraak met inkoop hoe deze 
zonder aanbesteding vast te leggen. In de vergadering 
van februari geeft Barbara een terugkoppeling van dit 
gesprek.  
 

Agenda 21 februari: Mariette 

 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/20210906-Muzus-x-SDD-Samenvatting-Klantbeleving-Beschermd-Wonen-Opvang.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/20210906-Muzus-x-SDD-Samenvatting-Klantbeleving-Beschermd-Wonen-Opvang.pdf

