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IBAN: NL88 BNGH 0285127748 
BIC: BNGHNL2G 
 

 

Aan de voorzitters van 
- Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam 
- Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
- Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam 
- Beleidsadviesraad Hendrik-Ido-Ambacht 
- Wmo-adviesraad Papendrecht 
- Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht 

- Inwonersadviesraad Zwijndrecht 

Telefoon: 078-770 7017  

 

E-mail: h.raaijmakers@drechtsteden.nl 
 
 

Bijlage(n): geen 

Behandeld door: H. Raaijmakers Datum: 4 november 2021 

Onderwerp: Regionale Adviesraad Drechtsteden 2022 Ons kenmerk: BDR/21/2614274 

 Uw kenmerk: geen 

 
 
Geachte voorzitters,  

 
Met interesse hebben wij uw brief van 1 oktober jl. gelezen, waarin u het Drechtstedenbestuur vraagt om 
akkoord te gaan met het voorstel voor een Regionale Adviesraad Drechtsteden per 1 januari 2022. 
Hierbij ontvangt u een reactie op uw brief. 
 
Uw voorstel 
Allereerst zijn we verheugd te horen dat u vanuit zeven lokale adviesraden tot een gezamenlijk standpunt 
bent gekomen, dat u het belangrijk vindt dat er op regionaal niveau een adviesraad blijft die zich in eerste 
instantie richt op het adviseren over Wmo-maatwerkvoorzieningen en dat u graag wilt onderzoeken hoe 
deze raad zich kan doorontwikkelen naar een brede adviesraad sociaal domein. 
U vraagt het Drechtstedenbestuur om akkoord te gaan hiermee, zodat de Regionale Adviesraad per 
1 januari 2022 aan de slag kan. 
 
Besluitneming door Algemeen Bestuur 
We onderschrijven uw standpunt. Het Drechtstedenbestuur kan formeel gezien niet over uw verzoek 
besluiten, maar de voortzetting van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden per 1 januari 2022 
wordt beoogd in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. De formatie positie van de 
Adviesraad is ook opgenomen in de stukken die momenteel bij de gemeenten liggen ter besluitvorming, 
maar de lokale gemeenteraden moeten die stukken nog vaststellen. Uitgangspunt is echter om de 
Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning – waarin de Wmo-advisering door 
de Regionale Adviesraad is opgenomen – één op één over te nemen per 1 januari 2022. 
Indien de gemeenten komende periode positief besluiten over de GR Sociaal en de verordeningen 
vaststellen, kan in januari 2022 na het instellen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de 
GR Sociaal de formele benoeming van de leden van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
plaatsvinden en de vaststelling van het reglement van de Adviesraad. Het Algemeen Bestuur neemt het 
besluit daarover.  
De door u gevraagde wijziging van de 'Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden' in 'Regionale 
Adviesraad Drechtsteden' moet onder meer plaatsvinden in de genoemde verordening Wmo. Dit is in het 
huidige stadium van het proces echter niet meer haalbaar, omdat deze al bij de gemeenten ligt voor 
vaststelling. Wel kan deze aanpassing in 2022 worden meegenomen in het proces om de beleidskaders 
Wmo te herzien in cocreatie met de gemeenten en de Wmo-verordening hierop aan te passen. 
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Voortzetting werkzaamheden 
We begrijpen dat we u hiermee nog niet het formele besluit heeft waar u om vraagt. Hopelijk hebben we u 
wel afdoende zekerheid kunnen geven rondom de voortzetting van de werkzaamheden van de Regionale 
Adviesraad (Wmo) Drechtsteden in 2022 – inclusief het continueren van de huidige subsidierelatie – en 
duidelijkheid rondom het proces van besluitvorming. Verder onderschrijven we van harte de 
doorontwikkeling van een Wmo-adviesraad naar een bredere adviesraad op sociaal domein. 
 
Vervolg 
We sturen uw voorstel door aan het ONS-D, het Overleg Netwerk Secretarissen van de Drechtsteden, 
met het verzoek uw standpunt kenbaar te maken aan hun gemeenteraad, zodat ze deze kunnen 
betrekken bij de stukken die voorliggen inzake de GR Sociaal. 
Verder zullen wij u op de hoogte houden van de uitkomst van de besluitneming door de gemeenteraden 
inzake de GR Sociaal, het instellen van het Algemeen Bestuur daarvan en het formele moment van 
benoeming van de leden van de Regionale Adviesraad. Dit laatste zal dan uiteraard met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2022 zijn. 
 
Wij danken u voor uw gezamenlijke inbreng en waarderen dit bijzonder. 
 
Hoogachtend, 

het Drechtstedenbestuur, 

 

 

 

 

 

N. van Mourik MPA     mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
 
 
 
 
 


