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Aan de Werkgroep voorbereiding 
Regionale Adviesraad 2022 
T.a.v. de heer J. Slappendel, de heer J. van de 
Minkelis en de heer P. de Keijzer  
 
p/a regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl 
 

Telefoon: 078-770 8910   

 
E-mail: bestuurgrsociaal@drechtsteden.nl 

 
Bijlage(n): geen 

Behandeld door: M. Klink / H. Raaijmakers Datum: 3 februari 2022 
Onderwerp: reactie op advies inzake reglement Ons kenmerk: 2021-0180410 

 Uw kenmerk: geen 

 
Geachte heren Slappendel, Van de Minkelis en De Keijzer, 
 
Hartelijk dank voor uw advies inzake het concept-reglement voor de Regionale Adviesraad Wmo 
Drechtsteden. Met deze brief ontvangt u onze reactie daarop. 
 
Terecht merkt u in uw advies op dat de naam van de Regionale Adviesraad in het reglement niet 
consequent wordt gebruikt; daarnaast wordt abusievelijk twee maal de naam van de Regionale 
Cliëntenraad gebruikt waar dit Regionale Adviesraad moet zijn. Wij hebben deze punten aangepast in het 
reglement. Dank voor uw scherpte hierin. 
 
U benadrukt in uw advies dat de samenstelling van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden per 
1 januari 2022 conform het gezamenlijke voorstel van de lokale adviesraden is, te weten één vaste 
vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad en een onafhankelijke voorzitter. Dit verschilt met het 
reglement, waarin er naast deze leden ook drie ervaringsdeskundigen lid zijn van de Regionale 
Adviesraad Wmo Drechtsteden. Het reglement kan momenteel op dit punt echter nog niet worden 
aangepast, omdat deze dan niet conform de verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning is. Deze is één op één door alle lokale raden in januari 2022 vastgesteld, zonder 
wezenlijke wijzigingen. Dat betekent dat ook op dit punt nog geen wijzigingen zijn doorgevoerd. 
Alle Drechtstedengemeenten gaan later dit jaar, samen met de GR Sociaal, de beleidskaders Wmo 
herzien en daarmee dus de genoemde verordening. Daarmee kan deze ook worden aangepast op de 
huidige praktijk, waarna ook het reglement voor de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden conform 
kan worden gewijzigd. Wellicht ten overvloede melden wij u dat het werken met de door u voorgestelde 
samenstelling van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden voor ons akkoord is. 
 
We kijken uit naar samenwerking met uw adviesraad! 
 
Hoogachtend, 
Het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal, 
Namens deze,       

drs. D.J. van Maanen     drs. P.J. Heijkoop 
secretaris      voorzitter 

 


