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Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Verslag vergadering van 5 juli 2021: wordt vastgesteld.  
 

2.   In gesprek met de SDD 
 
Stand van zaken aanbesteding van de hulpmiddelen: Meyra en Medipoint zijn als meest voordelig 
beoordeeld. Voor klanten is er dus geen overstap naar andere partijen. Er waren in totaal vier 
inschrijvingen. Nu is de fase waarin partijen nog bezwaar aan kunnen tekenen.  
 
Gunning van de trapliften: dit is wel naar een ander bedrijf gegaan. Er is bezwaar aangetekend, maar 
ook weer ingetrokken. Het onderhoud, van de liften die tot nu toe geplaatst zijn, blijft wel bij de oude 
leveranciers. Trapliften worden elk jaar gecontroleerd. In de regio gaat het om ongeveer 800 trapliften. 
De nieuwe leverancier onderhoudt zijn eigen liften. Het onderhoud van de trapliften wordt niet 
overgenomen door de nieuwe leverancier. Op de vraag welk onderhoud van de trapliften onder de 
garantieperiode valt en wanneer er sprake is van onderhoud dat valt onder de aanvullende 
onderhoudscontracten, kwam dit antwoord (via mail, 14-10-21): er wordt in de contracten niet expliciet 
gesproken over een garantieperiode. Het contract omvat zowel de levering als het onderhoud van de 
trapliften. Opdrachtgever laat het aan de leverancier over of deze een nieuwe dan wel een reeds 
gebruikte traplift plaatst. Een voorwaarde hierbij is wel dat de traplift een storingsvrije werking heeft en 
dat de leverancier 10 jaar onderhoud na plaatsing garandeert. Wat betreft de gemiddelde duur van zo’n 
onderhoudscontract: met Otolift lopen diverse onderhoudscontracten. Een lift blijft in onderhoud zolang 
de lift in gebruik is bij de cliënt. Het onderhoud betreft in alle gevallen preventief en correctief 
onderhoud. 

 
Tilliften: de categorie tilliften valt onder de contracten Hulpmiddelen. Plafondliften betreft altijd 
maatwerk. Per casus wordt door de consulent bepaald bij welke leverancier(-s) een of meerdere 
offertes worden opgevraagd. De opdracht omvat levering, installatie, bouwkundige aanpassingen en 
onderhoud van een plafondlift. Bepaalde leveranciers zijn gespecialiseerd in een specifiek systeem, 
bijvoorbeeld een klemsysteem of overzetsysteem. De consulent zal dan specifiek de opdracht gunnen 
aan de partijen die dit systeem kunnen leveren. 
  
Stand van zaken doorontwikkeling/contractering individuele begeleiding: IB01 werd in het oude 
contract gezien als een uitstoomvariant, een waakvlamarrangement. IB0 is nu ook een variant voor 
nieuwe klanten, vooral in de GGZ. Als blijkt dat er een terugval is, kan er (tijdelijk) opgeschaald worden.  
Blended care: de monitoring moet nog handen en voeten gegeven worden. De SDD werkt hieraan. 
 
Resultaatgericht indiceren voor HO: het wetsvoorstel is controversieel en het is de vraag of het snel 
op tafel komt, als er een nieuw kabinet is. Het huidige contract met de aanbieders is een jaar verlengd. 

 
1 De blauwe onderstreepte woorden bevatten een link naar meer informatie. 

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/dds/up/ZyngtnxJyM_20180605_Uitgewerkt_voorstel_IB0_conc.pdf
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/download/files/fF9zY29wZT1zaXRlfGZpbGVPYmplY3Q9MTE5MDQzMzA1N3xfY2hlY2tzdW09NzRmMmU2NDg0OGQ0YzNmZDY0NmZjY2U0N2M2MzRhNWRlNDA3M2M3YmQ5NzhkYjA2Mjg1NzhiODk1ZjQ1MWQ3MXw%3D/presentatie-asvz-sdd
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Het is nu onduidelijk of dit genoeg tijd oplevert. Er komt een gesprek met de landelijke cliënten- 
organisaties, zoals Ieder(in). Deze organisaties zijn tegen het resultaatgericht indiceren. Verder is er op 
29 september een werkbezoek van Lucille Werner (lid Tweede Kamer voor het CDA). De SDD wil dit 
punt ook met haar bespreken. Ze gaat in gesprek met Wmo-consulenten en sluit aan bij een 
huisbezoek. 
 
Toegankelijkheid Huis van de Stad/regio: de SDD wordt, op termijn, gehuisvest in het nieuwe Huis van 
de Stad/regio. Belangrijk dat dit goed toegankelijk is. Alex neemt dit punt mee.  
 

3.  Ter informatie: advies convenant hulpmiddelen 

• Ondertekening convenant hulpmiddelen, 21-7-21 

• Reactie op advies convenant hulpmiddelen, 30-8-21 
 
Met betrekking tot onderstaande alinea uit de Aanbestedingsleidraad zijn geen vragen gesteld door de 
leveranciers. “Convenanten: de Opdrachtgever conformeert zich aan het Convenant meeverhuizen van 
individuele mobiliteits- hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing (Bijlage N) en 
het Convenant Maatwerkprocedure Toegang Hulpmiddelen (Bijlage O). Uitvoering van de Opdracht 
door Partijen vindt conform deze convenanten plaats”. 
 

4.  De Regionale Adviesraad na 1-1-2022 
 
Opzet Regionale Adviesraad Drechtsteden 20222: Alex geeft aan dat het in de lijn is zoals eerder 
besproken. Hij is voorstander van een Regionale Adviesraad. Er is ruimte om lokaal een afwijkend 
standpunt in te nemen. De opzet kan besproken worden in het komende PFO (portefeuille- 
houdersoverleg) in oktober. Alex zorgt ervoor dat dit op de agenda komt. Het PFO heeft geen 
besluitvormende bevoegdheid. Dat heeft het DSB. Alex adviseert de opzet ook naar hen te sturen3. 
En alle lokale adviesraden sturen de opzet naar hun eigen wethouder4. 
 
Begroting 2022: kan ingediend worden. Op de conceptbegroting was € 10.000,- extra gereserveerd 
voor de doorontwikkeling van de Regionale Adviesraad. 1 januari 2022 is te vroeg om te starten met 
een brede adviesraad, hier is nu nog te weinig draagvlak voor volgens Alex. We starten in 2022 met 
advisering over de Wmo en in de loop van 2022 onderzoeken we de verbreding. Op de begroting is wel 
alvast aangegeven dat we dit bedrag in 2022 aan zullen vragen. 
 
Profielschets leden: geen aanvullingen op de profielschets. Op 22 november geeft elke lokale 
vertegenwoordiger door wie er vanaf 2022 lid wordt van de Regionale Adviesraad. Voor Alblasserdam 
blijft Marika lid en voor Sliedrecht wordt Piet de Keijzer lid (Henk Visser stopt eind dit jaar). Als lid van 
de Regionale Adviesraad regel je zelf een plaatsvervanger. Dit hoeft geen vaste plaatsvervanger te zijn, 
je kunt het af laten hangen van het onderwerp. De vergoeding voor de plaatsvervanger regel je zelf. 
 
Profielschets voorzitter: hier zijn geen opmerkingen op. De werving start pas in 2022. We beginnen 

met een interim-voorzitter. Jacques stemt dit af met Piet de Keijzer, Jan Slappendel en Sijtze Wiersma 

(alle vier hebben zij zich hiervoor beschikbaar gesteld).  

5.  Signalen mbt automatische incasso en het reizen voor 75+’ers: vanaf 1 januari 2021 kunnen 
75+’ers zonder indicatie geen gebruik meer maken van de Hopper. Hierover heeft de Regionale 
Adviesraad geadviseerd (zie p.3). Dit advies is niet overgenomen. 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). De leden van de lokale adviesraden gaan 
na of hun adviesraden deze signalen ook krijgen. Dan kunnen we vanuit de Regionale Adviesraad een 
gezamenlijk advies uitbrengen aan het DSB. 
OV-tarief: mogelijk is het optie dat senioren gebruik maken van de Hopper tegen het OV-tarief. Het 
moet kostendekkend zijn voor Stroomlijn. Alex vraagt aan Stroomlijn wat het tarief zou moeten zijn. Dit 
punt komt terug in november. 
 
Werving extra lid per gemeente voor het Vervoersplatform: regelmatig kan een paar leden van het 
Vervoersplatform niet aanwezig zijn. De groep wordt dan wel erg klein. We besluiten voor elke 

 
2 Zie ook: Nieuwsbrief-7.-Transitie-GR-Sociaal.pdf (sociaaldrechtsteden.nl) 
3 Brief is op 1 oktober verstuurd. De agendering is naar verwachting op het DSB van 4 november.  
4 Brief is ook op 1 oktober verstuurd. 

https://www.cda.nl/lucille-werner
file:///C:/Users/ZBI/Downloads/Ondertekening%20convenanten%20hulpmiddelen
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/01/3.3-Reactie-op-advies-Regionale-Wmo-adviesraad-iz-convenanten-Hulpmiddelen.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Voorstel-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden-2022.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Advies-Invulling-taakstelling-1.pdf
https://sociaaldrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nieuwsbrief-7.-Transitie-GR-Sociaal.pdf
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gemeente een extra lid te werven. De oproep wordt geplaatst op de gemeentepagina’s en in de digitale 
Wmo-nieuwsbrief. Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de leden van het Vervoersplatform en de 
lokale adviesraden. Een lokale adviesraad kan, indien nodig, signalen doorgeven aan de 
vertegenwoordigers in het Vervoersplatform. De leden van de Regionale Adviesraad krijgen in ieder 
geval de verslagen van de vergaderingen van het Vervoersplatform. 
 

5. Brief naar de wethouders Wmo en het DSB ivm een Huis van Morgen in de Drechtsteden:  
De SDD heeft het ambtelijk overleg gebruikt om de vraag met betrekking tot draagvlak voor een Huis 
van Morgen neer te leggen. Dordrecht wil hierin investeren.  
 
Deskundigheidsbevordering Wmo-consulenten: de vraag wordt gesteld wat er gedaan wordt aan 
(bij)scholing voor Wmo-consulenten wat betreft hulpmiddelen en woningaanpassingen. Reactie van 
Alex via de mail (22-9-21): Barbara Burgmeijer geeft aan dat ze het belang hiervan onderkennen en dat 
hier zeker aandacht aan wordt besteed. Zo is er recent nog een scholing geweest van alle consulenten 
mbt woningaanpassingen. Verder hebben alle Wmo-teams ook een bezoek gebracht aan het Huis van 
Morgen in Bergen op Zoom of staat dit bezoek gepland. Daarnaast verzorgen ook onze aanbieders 
regelmatig cursussen/trainingen. Recent heeft één van de aanbieders van hulpmiddelen nog een 
scholing aan consulenten gegeven. 
 
Langer thuiswonen: het Huis van Morgen kan mensen voorbereiden op/informatie geven over het 
langer thuiswonen. Niet alle producten die je hier ziet, kun je ‘krijgen’ via de Wmo of de zorgverzekering. 
Dit zou verkeerde verwachtingen kunnen wekken. Overigens zijn niet alle producten zo duur dat je ze 
niet zelf zou kunnen kopen (of cadeau doen). Het Huis van Morgen is niet commercieel, ze verkopen 
geen producten.  
 
Brief namens de adviesraden: Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht 
en Zwijndrecht hebben een gezamenlijke brief gestuurd. Voor Ineke Robart en Tineke Veldhuisen wordt 
een werkbezoek georganiseerd.  
 
In HI Ambacht is een adviesrapport opgesteld door Wijzer over de doorontwikkeling van het sociaal 
portaal van 0 tot 110. Hier is de SDD bij betrokken. Alex zoekt dit uit. 
 
Personeelstekort in de vakantieperiode: verschillende aanbieders hadden in de vakantieperiode een 
personeelstekort waardoor klanten geen HO kregen. Dit jaar leek het probleem groter dan andere jaren. 
De SDD heeft een uitvraag gedaan onder aanbieders. De meeste aanbieders kunnen nu weer leveren. 
Aafje en Actief Zorg geven aan dat zij een groeiende vraag zien en een krappe arbeidsmarkt. Er is nog 
nergens een aanbieder die niet kan leveren. Als klanten een bepaalde aanbieder willen, dan is er soms 
wel een wachtlijst, een wachttijd van 4 weken is geen uitzondering. Door het abonnementstarief is de 
vraag toegenomen.  
 
Rondje lokale raden en sectoren 
 
Alblasserdam/Marika: er zijn twee nieuwe leden. De Adviesraad zoekt nu nog 1 lid en een voorzitter. 
 
Hendrik-Ido-Ambacht/Tineke: er zijn drie vacatures, waaronder die van voorzitter.  
 
Sliedrecht/Henk: in Sliedrecht is nu ook een Odensehuis.  
 
Stukken geprint: degene die de stukken geprint wil hebben, geeft dit door aan Mariette. 
 

6. Volgende vergadering: 22 november van 19.00-21.00 uur. Locatie: Landvast, Alblasserdam 
 

 
 
 


