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Overleg over verbreding van de Regionale Adviesraad Drechtsteden, 25 oktober 2021 
 
Aanwezig: David van Maanen, Alex Buchinhoren, Jan Slappendel, Piet de Keijzer, Jacques van de 
Minkelis en Mariette Teunissen (verslag) 
 
Verbreding van de Regionale Adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein 
De Cliëntenraad Regio Drechtsteden zoekt/staat open voor samenwerking en mogelijk samenvoeging.  
De leden van Regionale Adviesraad zijn terughoudend als het gaat om verbreding. Zij willen 
fasegewijs uitbreiden, zoals opgenomen in de opzet. Daarnaast is de nieuwe Regionale Adviesraad 
nog niet formeel geïnstalleerd. De lijn is verbreden, maar niet ‘verdrinken’ door de hoeveel extra taken.  
 
Voorstel: van onderaf en geleidelijk opbouwen 
In verschillende lokale adviesraden hebben leden kennis over/ervaring met de Participatiewet. Zij 
kunnen dit delen met de Cliëntenraad en met elkaar. Als de lokale adviesraden in 2022 om advies 
gevraagd worden over onderdelen van de Participatiewet kunnen zij dit gezamenlijk voorbereiden. Zo 
delen we de kennis/ervaring en kan iedere adviesraad en ook de Cliëntenraad hier zijn voordeel mee 
doen. Aanvullende expertise kan ingehuurd worden. Bij de advisering volgen we de fases van de 
lokale kaderstelling, zie p.3.Op deze manier wordt de verbreding geleidelijk en van onderaf 
opgebouwd. We beginnen met de verbreding met de Participatiewet. Jeugdhulp volgt later. 
 
Verordening: in december wordt de verordening cliëntenparticipatie in de gemeenteraden besproken. 
Het voorstel is om hierin op te nemen dat er in de Cliëntenraad ook niet-gebruikers van de 
Participatiewet kunnen zitten. Dus een mix van ervarings- en beleidsdeskundigen. Nu zijn dat alleen 
ervaringsdeskundigen. 
 
De SDD wil graag een advies-/cliëntenraad die goed functioneert en wil liefst één overleggremium. En 
moet de Regionale Adviesraad niet ook een afspiegeling zijn van de lokale adviesraden? De meeste 
adviesraden zijn adviesraden sociaal domein.  
 
Gemeenten moeten zowel de lokale als de regionale adviesraad serieus nemen, dan is het voor de 
leden ook leuk om mee te doen. Daarnaast moeten zowel de lokale als de regionale adviesraad tijdig 
betrokken worden, zodat er voldoende tijd is om te adviseren en af te stemmen. 
 
 
Verslag overleg met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden op 1 december 2021 

Aanwezig: Ed van Ravesteijn, Lies Anderson, Arie Willemstein, Sheila Chai, Jan Slappendel, Jacques 

van de Minkelis en Mariette Teunissen (verslag) 
Afwezig: Piet de Keijzer 
 
Aanleiding 
De huidige Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden stopt per 1 januari 2022. Er is een opzet 
gemaakt voor de Regionale Adviesraad Drechtsteden per 2022. De Regionale Adviesraad wil breder 
gaan werken, maar wil de verbreding rustig oppakken. Zowel vanuit de SDD als vanuit de wethouder 
Peter Heijkoop kwam de vraag om het gesprek over de verbreding/samenwerking met de 
Cliëntenraad eerder op te pakken. Jan, Jacques en Piet gaan dit verkennen. Dit vormt de aanleiding 
voor dit overleg. 
 
Raakvlakken/overlap 
We zien raakvlakken/overlap tussen de Participatiewet, de Wmo en de jeugdhulp, bijvoorbeeld 
jongeren die 18 jaar worden. Hierop kunnen we samenwerken. De ervaring leert dat we dan meer 
bereiken. In de Adviesraad gaat het om de combinatie van ervarings- en beleidsdeskundigen. De 
Cliëntenraad heeft aan dat het lastig is om contact te krijgen met de achterban. Mensen die in de 
bijstand zitten, zijn voorzichtig om actie te ondernemen richting SDD. Mogelijk kunnen we via de lokale 
adviesraden meer mensen betrekken. Als het nodig is, moeten we aanvullende kennis/ervaring 
ophalen. 
 
Hoe gaan we verder 
We willen langzaam toegroeien naar één adviesraad. Op 10 januari, de eerste vergadering van de 
nieuwe Regionale Adviesraad, bespreken we wie er namens de Regionale Adviesraad deel gaan 
nemen aan een werkgroepje om de verbinding/ samenwerking verder vorm en inhoud te geven. 

https://www.crdrechtsteden.nl/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Voorstel-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden-20221.pdf
https://sociaaldrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nieuwsbrief-8.-Transitie-GR-Sociaal.pdf
https://sociaaldrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nieuwsbrief-8.-Transitie-GR-Sociaal.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Voorstel-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden-20221.pdf
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Daarnaast gaat zowel de Cliëntenraad als de Regionale Adviesraad na over welke onderwerpen we al 
samen op kunnen trekken/mogelijk samen een advies uit kunnen brengen. Welke ‘grensgevallen’ zijn 
urgent?  
 
Ter informatie de link naar de adviezen die zijn uitgebracht door de Regionale Adviesraad Wmo 
Drechtsteden en de adviezen van de Adviesraad Wmo & Dordrecht die betrekking hebben op de 
overgang 18-/18+. 

https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/adviezen-2021-2/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/over-ons/adviezen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/advies-vijf-prioriteiten/

