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Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Stand van zaken en evaluatie (papieren) Wmo-krant en (digitale) Wmo Uitgelicht door Lennart de 
Waard (afdeling communicatie SDD): 50% van de mensen die de digitale nieuwsbrief krijgt, opent 
deze. De meeste artikelen worden goed gelezen. De papieren krant wordt naar de mensen gestuurd 
die dit specifiek hebben aangegeven (dat zijn er bijna 600). Daarnaast ligt de Wmo-krant bij huisartsen, 
welzijnswerk, gemeentehuizen, etc. In totaal zijn er 3000 exemplaren verspreid. 
Wmo-consulenten vragen aan klanten of zij de Wmo-krant (papier en/of digitaal) willen ontvangen. 
Verder wordt de Wmo-krant gepromoot via sociale media. De SDD gaat de klanten die de Wmo-krant 
nog niet krijgen, vragen of ze die wel willen ontvangen. 
We adviseren kaartjes, waarop mensen kunnen aangeven dat ze de Wmo-krant willen, neer te leggen 
bij welzijnsorganisaties, huisartsen, etc. We horen dat mensen wel interesse hebben, maar niet weten 
dat er een Wmo-krant is.  
 
Input voor de Wmo-krant kunnen we doorgeven aan Lennart. We spreken af dat elke keer een 
adviesraad zich voorstelt. We beginnen met Papendrecht. Ineke is laatst al een keer geïnterviewd. Dit 
interview kan overgenomen worden. De eerstvolgende digitale Wmo-krant verschijnt nog voor de 
zomer. 
  

2.  Verslag vergadering van 4 april 2022: wordt vastgesteld.  
 

3.  Aanbesteding doelgroepenvervoer: op 8 juni van 14.30-16.00 uur vindt het gesprek plaats met de SDD 
over de KPI’s.  
Vragen mbt de Drechthopper: 

• Moet er nu twee uur van tevoren gereserveerd worden? Voor zover we weten was het 1 uur1. 

• Hoe worden mensen vervoerd die niet uit hun scootmobiel kunnen?2 

 
1 Reactie van Stroomlijn (via de mail op 24-5-22): Klopt sinds dinsdag 19 april kunnen reizigers weer een uur van 
tevoren boeken.  
2 Reactie van Stroomlijn (via de mail op 24-5-22): Onderstaand kan je de richtlijnen lezen die wordt gehanteerd en 
die is opgesteld door de Code VVR. De Code VVR geeft rolstoelchauffeurs, vervoerders, rolstoelpassagiers, 
begeleiders en gemeenten richtlijnen om rolstoelinzittenden veilig te vervoeren. 
 
 

https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Wmo-krant-maart-2022.pdf
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/wmo-uitgelicht-gelanceerd-een-digitale-nieuwsbrief-boordevol-wmo-nieuws?sresult=1219053025&swords=Wmo+uitgelicht
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4.   In gesprek met de SDD 
Was- en strijkservice zou per 1 juni starten, maar dit is uitgesteld tot 1 oktober. De partij waarmee 
samengewerkt zou worden, kreeg de bedrijfsvoering niet rond. De SDD is nu met Fris Facilitair in 
gesprek. De was- en strijkservice is een algemene voorziening, maar er wordt gestart met inwoners 
met een Wmo-indicatie. Vooralsnog is er geen eigen bijdrage, die wordt op termijn wel ingevoerd.  
 
Herijking van beleidsplan en verordeningen: het concept is bijna klaar, daarna komt het naar de 
Regionale Adviesraad. De herijking van het minimabeleid loopt al. 
 
Nieuw abonnementstarief: hier moet voor de zomer een akkoord op komen3. 
 
Resultaatgericht indiceren4: er is een overleg geweest met de landelijke cliëntenkoepels zoals Iederin 
en Mind. Het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, gaat ‘de prullenbak’ in. Geen van de betrokken partijen 
is hier positief over. De rechtszekerheid en de kwaliteit van zorg moeten overeind blijven. Deze twee 
punten moeten terugkomen in het wetsvoorstel. Voor de zomer moet ook hier een bestuurlijke 
uitspraak over komen (evenals over het abonnementstarief). Na de zomer kan er dan gestart worden 
met een nieuw wetsvoorstel. 
Zodra er meer duidelijkheid is, wordt de aanbesteding van de HO weer opgepakt. 
 

5.  Samenwerking met CRD, zie ook verslag van de brainstorm op 5 april. Het tijdspad moet realistisch 
zijn. Wat wordt de positie van de CRD? Begin augustus pakken Jan en Aaike dit op met de CRD. 
Naast de samenwerking met de CRD is het ook de bedoeling dat we op termijn gaan samenwerken 
met (de cliëntenparticipatie) jeugd. 
 
Welk lid vanuit de lokale adviesraad zorgt voor de verbinding/samenwerking met de CRD? 
Dordrecht: Ellen Molenaar 
Hardinxveld-Giessendam: wordt op 25 mei besproken 
Papendrecht: Herman Nieuwstraten 
Sliedrecht: Cockie Rutten 

 
3. Gewijzigde werkwijze scootmobielen Een scootmobiel wordt verstrekt als iemand nog in staat wordt geacht een 
beperkte afstand te kunnen lopen. Dat betekent ook dat de passagier in staat wordt geacht een overstap naar en van 
een reguliere zitplaats te maken. Omdat er helaas al diverse ongelukken zijn gebeurd met scootmobielen die van de 
lift afvielen (met zelfs fatale afloop), is in de herziene code besloten dat de chauffeur verantwoordelijk is voor het in- 
en uitrijden van de scootmobiel.  
De volgende werkwijze is hierbij voorgeschreven:  
• De chauffeur laat de passagier buiten het voertuig overstappen, via de normale ingang, naar een vaste zitplaats;  
• Indien trap of opstap niet mogelijk is, kan ervoor gekozen worden hem/ haar staand op de lift, het voertuig te laten 
betreden, mits volgens de aanwijzingen in de code;  
• De vervoerder kan er eventueel nog voor kiezen een eenvoudige rolstoel ter beschikking te stellen om de passagier 
in het voertuig te rijden;  
• De chauffeur duwt de scootmobiel “op handkracht” (contact uit, in vrijloop) via de lift naar binnen en zet hem vast 
als bagage.  
 
Als deze werkwijze niet mogelijk is, zal een rit helaas geweigerd worden. De enige oplossing is dat de reiziger een 
indicatie krijgt voor een elektrische rolstoel en zo wel gebruik kan maken van ons vervoer.  
 
3 Uit de nieuwsbrief Sociaal Web, 16-6-22: In het coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een 
aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze 
maatregel uitgewerkt. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd, waardoor 
de geplande datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing moet vanaf 2025 leiden tot een 
taakstellende besparing van € 95 miljoen. De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd. 
4 Wat zegt de Raad van State over resultaatgericht beschikken? - Zorg&Sociaalweb 

https://frisfacilitair.nl/
https://sociaalweb.nl/nieuws/wacht-niet-met-eerlijke-wmo-eigen-bijdrage-tot-2025/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2012-05-2022
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/02/Verslag-brainstormbijeenkomst-5-april-2022.pdf
https://sociaalweb.nl/nieuws/wat-zegt-de-raad-van-state-over-resultaatgericht-beschikken/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2022-06-2022
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Vanuit Alblasserdam, HI Ambacht en Zwijndrecht zijn er (nog) geen vertegenwoordigers. Een 
vertegenwoordiging is niet altijd haalbaar. Gebrek aan tijd is een probleem en de CRD vergadert 
overdag. 
 

6.  Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam: toelichting Jacques van de Minkelis. Het Platform 
heeft een bestuur van maximaal 7 personen (nu zijn er 6 leden) en een Participantenraad (een soort 
netwerkorganisatie). Momenteel nemen er 17 lokale organisaties deel aan deze raad, het streven is 
20. De leden van de Participantenraad worden voorgedragen door hun organisatie, zoals 
cliëntenraden, de kerken en de voedselbank. Ze missen de sportverenigingen. De Participantenraad 
komt vier keer per jaar bijeen.  
Ze merkten dat het lastig was de aandacht vast te houden, de groep is te groot. Ze hebben nu vijf 
themagroepen. De leden kijken zelf waar ze een toegevoegd waarde kunnen hebben. Er wordt wel 
gestreefd naar een evenredige verdeling. Als het bestuur snel een advies uit wil brengen, kunnen zij de 
leden van een themagroep vragen mee te denken. 
Naast leden vanuit een lokale organisaties zijn nu ook inwoners op persoonlijke titel lid geworden van 
de Participantenraad, zoals mensen met kennis van zaken op bouwkundige vlak en mensen met een 
lichamelijke en verstandelijke beperking.  
De volgende keer komen MEE-Vivenz en het sociaal team een toelichting geven. 
 
Contact gemeente: de beleidsambtenaren worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de 
Participantenraad, dat loopt goed. Het bestuur nodigt de gemeente een keer per kwartaal uit.  
 
Acceptatie van de adviezen: hangt samen met de beleidsambtenaar die er zit. Er wordt wel altijd 
respectvol mee omgegaan. Ze krijgen een uitgebreid antwoord. Het rendement is beperkt, je ziet 
weinig terug. Het Platform werd voornamelijk betrokken in het eindtraject. Ze hebben nu aangegeven 
dat ze aan de voorkant betrokken willen worden.  
Een keer per jaar hebben ze een overleg met de portefeuillehouders sociaal domein van de 
gemeenteraadsfracties. Deze avond wordt gewaardeerd door de gemeenteraad.  
 
Reglement: er is een reglement vastgesteld in samenspraak met de gemeente. De Adviesraad 
Papendrecht wil ook een dergelijk reglement. Het advies is een reglement van een van de adviesraden 
aan te passen aan de situatie in Papendrecht, niet wachten tot de gemeente ermee komt. 
 
Op 4 juli geeft Marika een toelichting op de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam. 
 

8. Volgende vergadering 4 juli 2022: bespreking coalitieakkoorden. Welke thema’s zijn interessant voor 
de Regionale Adviesraad? 
 
Rondvraag: in Alblasserdam is er nu één centrale toegang. Hopelijk worden de lijnen nu korter. 
 

 
 

http://www.wmoplatform-hagi.nl/
http://www.wmoplatform-hagi.nl/wp-content/uploads/2021/02/202102-Vacature-2-v2.pdf
https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2021/Mei_2021/Interview_Denise_van_Dongen_SWA_We_helpen_mensen_om_zichzelf_te_helpen

