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Activiteitenplan 2023 
Regionale Adviesraad Wmo 

  Drechtsteden 
 

1. Inleiding/overgangsjaren 
2022 en ook 2023 zijn ‘overgangsjaren’ voor ons als Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden. 
Enerzijds verloopt het adviestraject sinds 2022 anders. Hier moeten we, samen met de lokale 
adviesraden, onze weg in vinden (zie 3). Anderzijds hebben we in 2022 de eerste stappen gezet om 
te komen tot een brede Adviesraad Sociaal Domein. We zijn gestart met de  samenwerking met de 
Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD), dit traject loopt door in 2023 (zie 6). 
 
2 Samenstelling 
De Regionale Adviesraad heeft nu zeven leden en een onafhankelijke voorzitter. Elk lid is tevens lid 
van een van de adviesraden van de Drechtstedengemeenten. We hebben allemaal kennis over en/of 
ervaring met de Wmo-maatwerkvoorzieningen. In het kader van de  samenwerking sluiten ook twee 
vertegenwoordigers van de CRD aan (de interim-voorzitter en een lid). Op dit moment is nog 
onduidelijk hoe de samenstelling er in 2023 uit zal zien (zie ook 6). 
 
3. Advisering 
Het beleidsproces verloopt sinds 2022 als volgt: de SDD haalt, vanuit de lokale kaderstelling, lokaal  
input op voordat er wordt gestart met het schrijven van een beleidsdocument. Dit is niet voor alle  
onderwerpen nodig maar waar het zaken als een verordening betreft, start het proces door per  
gemeente op te halen welke wensen er lokaal leven.  
 
Informele bespreking en onderling overleg: we willen en kunnen in alle stadia van de 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering als gesprekspartner dienen voor het Algemeen Bestuur (AB) van 
de GR Sociaal en de SDD. Dit geeft ruimte om het klantperspectief steeds vroeg in te brengen zonder 
dat voor elke stap met elke lokale adviesraad afzonderlijk overlegd dient te worden. Lokale 
omstandigheden kunnen door de lokale adviesraden in de eigen gemeente benadrukt worden.  
Zowel voor de SDD als voor de lokale adviesraden is dit een efficiënte manier van werken. Leden van  
lokale adviesraden kunnen aansluiten bij ons overleg als zij expertise hebben op het betreffende 
onderwerp. Het lid van de Regionale Adviesraad zorgt in ieder geval voor de terugkoppeling. De 
lokale adviesraden kunnen ons als Regionale Adviesraad gebruiken om af te stemmen en expertise/ 
ervaring op te halen. Elke lokale adviesraad kan besluiten een eigen advies uit te brengen in de fase 
van de lokale kaderstelling. 
 
Formeel advies: de SDD stelt vanuit de brede verkenning een concept beleidsdocument op dat wordt 
voorgelegd aan het AB. In deze fase worden wij en/of de CRD om advies gevraagd. We geven, waar 
mogelijk samen, advies over het beleidsdocument, zodat het AB dit mee kan nemen in zijn 
overwegingen. De vertegenwoordiger van de lokale adviesraad weet wat er in zijn/haar adviesraad 
speelt en neemt dit mee naar onze vergaderingen. Hij/zij heeft mandaat van de lokale adviesraad. 
Indien essentieel en relevant kan de vertegenwoordiger een afwijkend lokaal standpunt formuleren 
dat als aandachtspunt in het regionale advies wordt meegenomen. Het beleidsdocument wordt 
vervolgens doorgeleid naar de lokale colleges die het stuk agenderen voor bespreking in de lokale 

https://www.crdrechtsteden.nl/
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gemeenteraad. Ons advies maakt onderdeel uit van de raadsstukken. In deze fase kan een lokale 
adviesraad in principe ook nog advies uitbrengen aan zijn eigen gemeenteraad. We gaan ervan uit 
dat een lokaal advies niet volledig haaks staat op het regionale advies, maar een aanvulling is op dit 
advies, afgestemd op de lokale situatie. 
 
4. Activiteiten 
Signalen: om goed te kunnen adviseren halen we signalen op van inwoners. Ook de andere leden van 
de lokale adviesraden halen signalen op. Deze signalen nemen we mee bij de advisering. 
 
Vergaderingen: we vergaderen zeven keer per jaar. Indien nodig wordt er een extra vergadering 
georganiseerd. Medewerkers van de SDD sluiten aan om informatie te geven over de gang van zaken 
en over nieuwe ontwikkelingen. Als er behoefte aan is, nodigen we deskundigen uit om ons bij te 
praten. 
 
Communicatie: een paar leden nemen deel aan de werkgroep communicatie (een werkgroep van de 
SDD). Deze werkgroep bespreekt de inhoud van de Wmo-krant en Wmo-uitgelicht. Voor de 
verspreiding lezen we de kranten kritisch door op leesbaarheid. We leveren zelf ook een artikel aan.  
Bovendien lezen we mee met de brieven die de SDD naar klanten stuurt. We vinden het belangrijk 
dat het taalgebruik eenvoudig en duidelijk is.  
Verder hebben we een eigen website waarop, onder andere, de adviezen en vastgestelde verslagen 
staan. In 2023 willen we de website ‘op de schop’ nemen en aanpassen aan de nieuwe situatie (zie 
ook 6).  
 
5. Vervoersplatform Drechtsteden 
Het Hoppervervoer is een van de Wmo-maatwerkvoorzieningen, het gaat om de Drecht- en de 
Wijkhopper. Als Regionale Adviesraad adviseren we ook over dit vervoer. Het Vervoersplatform, een 
werkgroep van de Regionale Adviesraad, bereidt de adviezen voor en bespreekt signalen. Een van de 
leden van de Regionale Adviesraad heeft het vervoer als aandachtsgebied en is voorzitter van het 
Vervoersplatform. 
Het Vervoersplatform bestaat uit leden die zelf gebruik maken van de Drecht- en/of Wijkhopper of 
veel contact hebben met gebruikers. Vanuit elke Drechtstedengemeente zijn er, in principe, twee 
vertegenwoordigers. Naast de voorzitter sluiten ook een beleidsmedewerker van de SDD en 
medewerkers van het Personenvervoer Drechtsteden aan. Zij geven informatie over de gang van 
zaken en over nieuwe ontwikkelingen bij het vervoer. 
 
6. Verbreding/samenwerking 
In 2022 hebben we ons vooral gericht op de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast hebben we de 
eerste stappen gezet om te komen tot een Regionale Adviesraad sociaal domein. We zijn gestart met 
de samenwerking met de CRD. We sluiten aan bij elkaars vergaderingen en inmiddels is er ook meer 
verbinding met de lokale adviesraden: leden van verschillende lokale adviesraden sluiten aan bij de 
vergaderingen van de CRD. Mogelijk kunnen we de verbinding met de CRD in 2022 definitief 
vormgeven. Als dit niet lukt, ronden we dit in 2023 af. 
Daarnaast willen we in 2023 de samenwerking oppakken met het Jeugd Ervaringen Team (JET)/ het 
Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie jeugd. De eerste verkennende gesprekken zijn al gevoerd en 
we staan allen positief tegenover deze samenwerking. Deze verbinding is overigens wat complexer 
dan de verbinding met de CRD. De jeugdhulpregio omvat tien gemeenten en zij adviseren aan de 
regionaal portefeuillehouder jeugd en de Serviceorganisatie Jeugd. 
 
Bestuursopdracht: het AB van de GR sociaal heeft het verzoek gedaan te komen tot een 
bestuursopdracht die leidt tot een sociaal domein brede advisering. De bestuursopdracht richt zich 
vooralsnog op de Wmo en de Participatiewet. Jeugdhulp volgt in 2023. De wens van het AB is: 

• Regionale advisering, sociaal domein breed (voorlopig alleen de Wmo en de Participatiewet) 

https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Wmo-krant-maart-2022.pdf
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/download/files/fF9zY29wZT1zaXRlfGZpbGVPYmplY3Q9MTIyODA5NzA5N3xfY2hlY2tzdW09ZjhlMjM3ODIwYzcxZTA2ZTVkZDFiODcxYTRlM2JmNGYxNGE5MzdmNTE1YzUxNDMyM2IzMGZlMmI4ZWU4N2Y0MXw%3D/wmouitgelichtjuli2022
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/
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• Gevraagde en ongevraagde advisering op voorstellen die worden ingediend én gevraagde en 
ongevraagde advisering tijdens het ontwerpproces van het beleid waar vanuit de GR sociaal 
in co-creatie met gemeenten aan gewerkt wordt. 

• Regionale advisering waarin vanuit sociaal-domein-breed perspectief naar een voorstel 
wordt gekeken. 

• Advisering waaruit blijkt dat de perspectieven van lokale adviesraden sociaal domein zijn 
opgehaald en verwerkt zijn tot een regionaal advies en waaruit, indien van toepassing, blijkt 
of er lokaal sprake is van een ander perspectief op het advies.  

• Het is hierbij nadrukkelijk de wens om telkens één integraal advies te ontvangen. Hiervoor is 
dus nodig een adviesraad die de benodigde kennis om goed te kunnen adviseren over een 
voorstel tot zijn beschikking heeft, of die snel kan inschakelen.  

 
Gezamenlijk werken we toe naar de gewenste situatie: 

• Alle betrokken raden zijn/gaan met elkaar in gesprek over hoe de gewenste situatie het 
beste gerealiseerd kan worden. Welke stappen moeten gezet worden en wat is er nodig qua 
randvoorwaarden? 

• Ambtelijk wordt vanuit GR sociaal in kaart gebracht welke consequenties dat heeft voor de 
huidige en nieuwe verordeningen en subsidieverstrekkingen. Daarnaast wordt gekeken hoe 
dit qua procesplanning raakt aan de lopende herijkingen, waarin ook de verordeningen 
aangepast moeten worden.  

 
We stellen gezamenlijk een stappenplan op. 
 
Deskundigheidsbevordering: in 2023 organiseren we weer een paar themabijeenkomsten. Zoals het 
er nu naar uitziet, zullen de thema’s betrekking hebben op de verbinding/raakvlakken tussen de 
Wmo, de Participatiewet en de jeugdhulp. De leden van de lokale adviesraden, de CRD, JET/ 
Regionaal Netwerk worden hiervoor uitgenodigd, maar ook netwerkpartners zoals het Platform 
tegen Armoede, Sun Drechtsteden en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. 
 
7 Ondersteuning 
De beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning van Zorgbelang Inclusief zal vermoedelijk 
worden voortgezet in 2023.  
 
 


