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Aanwezig:  
Jan Slappendel   - interim-voorzitter 
Marika Slingerland  - lid namens Alblasserdam 
Tjipke van der Plaats  - lid namens Dordrecht 
Tineke Veldhuisen  - lid namens Hendrik-Ido-Ambacht 
Ineke Robart   - lid namens Papendrecht 
Piet de Keijzer   - lid namens Sliedrecht 
Jaap Goud   - lid namens Zwijndrecht 
Mariëtte Teunissen   - beleidsondersteuner vanuit Zorgbelang Inclusief 
Alex Buchinhoren  - SDD 
Linda Vonk-van der Graaf - SDD 
 
Afwezig:  
Jacques van de Minkelis - lid namens Hardinxveld-Giessendam 
 
Digitaal 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Verslag vergadering van 20 december 2021 wordt vastgesteld. Nav:  
 
Huis van Morgen in de Drechtsteden: ambtenaren gaan in overleg met medewerkers van het Huis van 
Morgen om te kijken of er een gemeente mee aan de slag wil.  
 
Was en strijkservice: de gemeente krijgt hier een factuur voor (wanneer er gebruik van wordt gemaakt). 
Op verzoek van de bestuurders doet de SDD de contractering. Per februari gaat een werkgroep 
(ambtenaren van de gemeenten en Hoi Services1) aan de slag met de uitwerking. Het is straks geen 
onderdeel meer van de HO/geen maatwerkvoorziening. Per saldo is de was- en strijkservice wat 
goedkoper dan HO. Dit komt vooral omdat mensen met een uitkering aan het werk gaan (hier zit de 
besparing). Het is nog onduidelijk wat de eigen bijdrage voor klanten wordt. Dat moet nog uitgewerkt 
worden. 
Het nieuwe kabinet wil specifiek voor de huishoudelijke hulp naar een ‘eerlijkere eigen bijdrage met 
landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens’. 
 

2.   In gesprek met de SDD 
 
Aanbesteding Hopper en de bestuurlijke keuzes die daarin te maken zijn. Onlangs is gestart met de 
aanbesteding van het collectief vervoer, waaronder de Hopper. Het contact kan niet meer verlengd 
worden. Vanaf eind maart moeten de stukken voor de aanbesteding openbaar zijn en in de loop van de 
zomer moet het proces afgerond zijn. Er kan niet gewacht worden tot er nieuwe colleges zijn. Het traject 
gaat starten met de huidige bestuurders. Het bestuur van de GR moet instemmen, hier is geen rol voor 
de gemeenteraad.  
 
De aanbesteding van het technische deel pakt Stroomlijn op. De directeur wil een toelichting geven. 
Daarnaast gaat het om de kwaliteit (zoals op tijd rijden en de klachtafhandeling) / de knoppen waar 
bestuurders ‘wat van moeten vinden. Ook het advies over de Hopperpas voor 75-plussers en het 4 uur 
van tevoren reserveren, kunnen hierin meegenomen worden. De invoering van de Hopperpas voor 75-
plussers kan straks per gemeente verschillen. Hier moet de gemeenteraad wel iets van vinden (de 
gemeente moet betalen voor de invoering van deze pas) 
 
Kwaliteitsparagraaf wordt meegenomen in het bestek. Dat staat nu overigens ook al in het contract.  
De SDD stuurt het huidige contract en het tijdpad (ook van het technische deel) waarin is opgenomen 
de momenten waarop het Vervoerspanel/ de Regionale Adviesraad kunnen adviseren. 
 
4 uur van tevoren reserveren voor de Drechthopper. Stroomlijn heeft veel last van covid gerelateerde 
uitval. Het gaat om een tijdelijke maatregel, om alles nu goed te kunnen regelen. Alex geeft aan dat er 
zeker naar de menselijke maat gekeken moet worden. 
De tekst op de website is erg afhoudend, dat moet klantvriendelijker. Er moet ook aangegeven worden 
dat het om een tijdelijke maatregel gaat.  
 

 
1 Hoi Services doen niet zelf de was en het strijken, zij faciliteren. 

https://www.hoiservices.com/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regeerakkoord-wmo-abo-tarief-gaat-op-de-schop.19266284.lynkx
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/aanpassing-reserveringsvoorwaarden-drechthopper-stroomlijn
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Vraag: is het mogelijk om voor een terugrit (de rit naar iemands huisadres) wel de oude norm van 1 uur 
aan te houden? Dit vanuit de gedachte dat de terugrit in het huidige systeem eigenlijk altijd vroegtijdig 
veelal gelijktijdig met de heenrit geboekt zal moeten worden  en mensen vooraf dus altijd vastzitten aan 
dit moment. Hoe gaat dit bijvoorbeeld bij mensen die de Hopper gebruiken voor een bezoek aan 
ziekenhuis, waar bezoekuren uit kunnen lopen? Reactie van Stroomlijn: Wij hanteren voor al dit soort 
ritten een zo spoedig mogelijke ophaaltijd < 1 uur als mensen een bestemming hebben waar ze de 
eindtijd niet van kunnen voorspellen denk aan kappers, fysio, tandartsen, ziekenhuizen etc. en niet de 
eindtijden weten.  
 
Communicatie naar de klanten: de klanten hebben geen brief gekregen. Januari is een overgangs-
maand/gedoogmaand. Aan klanten die bellen wordt verteld dat ze de volgende keer 4 uur van tevoren 
moeten reserveren. Daarnaast wordt de informatie gedeeld op de website en op de gemeentepagina’s. 
We adviseren ook een bericht op te nemen in ‘Wmo-uitgelicht’. Alex bespreekt dit met de afdeling 
communicatie. 
Gemiste kans: er is een vervoersplatform en een Regionale Adviesraad, beide zijn niet betrokken.  
 
Dagbesteding voor GGZ-cliënten: tot januari 2022 werd de dagbesteding voor GGZ-cliënten vergoed 
vanuit de Zorgverzekeringswet. Sinds de zomer is hier al discussie over. De verantwoordelijkheid voor 
de dagbesteding ligt bij de Wmo. De financiering moet nog wel geregeld worden. De SDD heeft bij 
aanbieders nagevraagd om hoeveel cliënten het gaat. De eerste cijfers komen nu binnen. De 
verwachting is dat het om ongeveer 100 cliënten gaat voor de hele Drechtsteden. 
 
Folders Drecht- en Wijkhopper: er wordt nieuw materiaal ontwikkeld. Alex stemt dit af met de afdeling 
communicatie. Het vervoersplatform/Regionale Adviesraad lezen mee. 
 

3.  De Regionale Adviesraad per 1-1-2022 
 
Brief naar het Algemeen Bestuur en de SDD over de interim-voorzitter van de Regionale Adviesraad is 
verstuurd. 
 
Werving nieuwe voorzitter: profielschets en vacaturetekst worden vastgesteld.  
Verspreiden van de oproep: op de gemeentepagina van de 7 Drechtsteden. Op de website van de 
Adviesraden en via sociale media (voor zover daar gebruik van wordt gemaakt). Daarnaast kunnen we 
mensen zelf benaderen. 
 
Samenwerking met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden: de voorzitter van de Cliëntenraad sluit in 
het vervolg aan bij de vergaderingen van de Regionale Adviesraad en Jan sluit aan bij de 
vergaderingen van de Cliëntenraad. Daarnaast komt er een werkgroepje dat zich bezig gaat houden 
met de raakvlakken. Jan neemt deel aan deze werkgroep en een of twee lid/leden van lokale 
adviesraden met kennis over de Participatiewet. 
 
Studiebijeenkomst om door te praten over de toekomst van de (verbreding) van de Regionale 
Adviesraad. De volgende punten worden besproken: 

• Evaluatie van de werkwijze van de Regionale Adviesraad 

• Ontwikkelingen/verbreding/samenwerking/toekomst van de Regionale Adviesraad 
 
De werkgroep komt met een voorstel. 
 
Rooster van aftreden wordt vastgesteld. Jaap gaat in het tweede kwartaal verhuizen. Er is nog geen 
opvolger vanuit Zwijndrecht. 
 
Vervoersplatform: Piet wordt de verbinder/voorzitter van het vervoersplatform. Hij is ook al lid van dit 
platform vanuit Sliedrecht. 
 

4.  Ongevraagd advies gebruik Hopper voor senioren: elke adviesraad stuurt het advies naar de eigen 
wethouder. 
 

5. Rondje lokale raden en sectoren 
 
Marika Slingerland /Alblasserdam: de adviesraad heeft voldoende leden, maar is nog wel op zoek 
naar een voorzitter. De leden kunnen gebruik maken van de interne scholing van de gemeente. 
 

https://www.skipr.nl/nieuws/gemeenten-moeten-ggz-dagbesteding-betalen-vanuit-wmo/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Interim-voorzitter-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/01/Hoppervervoer-voor-senioren.pdf
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Tjipke van der Plaats /Dordrecht: de adviesraad heeft sinds 1 januari een interim-voorzitter: Jannie 
Storm. 
  
Tineke Veldhuisen /Hendrik-Ido-Ambacht: de adviesraad zoekt nog leden en een voorzitter.  
 
Ineke Robart /Papendrecht: in Dordrecht is er een kringloopwinkel van de SDD. Inwoners kunnen 
spullen inleveren. Statushouders en mensen met schulden kunnen hier shoppen. Ze krijgen een 
voucher. Er is ook een kledingbank. Ook lokaal zijn er dergelijke winkels. 
 
Piet de Keijzer /Sliedrecht: de adviesraad heeft een keer in de twee maanden een gesprek met de 
wethouder over een onderwerp De discussie lokaal/regionaal wordt hierbij betrokken. Binnenkort staat 
arbeidsbemiddeling in de meest brede zin op de agenda.  
 
Jaap Goud /Zwijndrecht: de adviesraad heeft een signaal afgegeven aan de gemeente over het testen 
en vaccineren. Inwoners met een lichamelijke beperking of weinig geld kunnen niet altijd naar een 
andere gemeente om zich te laten testen of vaccineren. Voor deze mensen kan de huisarts 
testen/vaccineren (hoewel niet alle huisartsen hieraan meedoen). 
 

6. Volgende vergadering: 21 februari van 19.00-21.00 uur.  
 

 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wisseling-van-de-wacht-bij-de-adviesraad-wmo-jeugd-dordrecht/

