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Voorzitter
lid namens Zwijndrecht
lid met zetel ZorgThuis
lid namens Alblasserdam
lid namens Dordrecht
lid namens Hendrik Ido Ambacht
lid namens Papendrecht
lid namens Sliedrecht
lid met zetel Gehandicaptenzorg
SDD
SDD
SDD
beleidsinhoudelijk ondersteuner vanuit Zorgbelang ZH
notuliste vanuit Zorgbelang ZH

Afwezig met bericht van verhindering: dhr. Jacques van de Minkelis, namens Hardinxveld-Giessendam.

Punt

Onderwerp

1. Opening en vaststellen
van agenda
2. Presentatie van Aafje
Thuiszorg

3.

Opmerkingen/besluit/vervolg
De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. De agenda wordt gevolgd.

Stephan Burger vertelt over Hulp thuis in Drechtsteden.
Fyetta Damwijk vertelt over het participatieproject om het netwerk van
ouderen te versterken.
Zie voor meer info de PP-presentatie.
De voorzitter bedankt beiden hartelijk voor hun verhaal en voor de
huisvesting van vanavond.
Notulen van vergadering Tekstueel en naar aanleiding van:
5 juli 2017
Blz. 3, punt 4: Jan van Baren vraagt of het voortzetten van het
+ Actielijst
voorzittersoverleg zinvol is; De voorzitter antwoordt dat al eerder is
afgesproken om die contacten aan te houden. Daarom is hiervoor een post
opgenomen in de begroting voor 2018.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
Actiepunt 1-060317 Eigen bijdragebeleid: er ligt een evaluatie. Alex voorziet
dat deze voor het eind van het jaar wordt besproken. Het gaat specifiek over
de autovoorziening en koopvoorziening.
Actiepunt 4-060317 Voortgang Wmo-krant; Eind oktober wordt een nieuwe
editie uitgebracht. Ieder gaat ermee akkoord dat Pieter een algemeen stuk
schrijft over de Regionale adviesraad. Punt van de lijst afvoeren.
Actiepunt 8-060317 Judith licht toe dat per adviesraad voor een deel voor
verschillende routes is gekozen. Afspraak: onderwerp ‘website lokale raden’
op agenda voorzittersoverleg d.d. 6 sept. a.s.
Actiepunt 1-080517 Hans Vermeulen heeft over vacature portefeuille GGZ
contact met Yulius; contact met Yulius loopt moeizaam, men heeft geen
mensen voorhanden die dit willen gaan doen. Hans draagt deze actie over

aan zijn opvolgster mw. Ineke Robart. Henk Visser vraagt om een
profielschets (= iemand die affiniteit met GGZ heeft) en zegt zijn
medewerking hierin toe.
Actiepunt 2-050717 Wie is verzekeringstechnisch verantwoordelijk
‘scootmobiel in brand in pand’: Nog geen antwoord ontvangen. De voorzitter
vraagt om het antwoord in, of voor de volgende vergadering te mogen
ontvangen van de SDD.
Actiepunt 2-050717 Toelichting op maatwerkvoorziening en de relatie tot
medische criteria: Alex zegt toe het antwoord van Jelle Boersma te zullen
aanleveren.
Actiepunt 7-050717 over inschakelen van sekswerkers voor mensen met een
beperking, behoort dit tot de Wmo-voorzieningen? Antw. SDD: Vanuit
beleidsmatig oogpunt niet, maar als een dergelijke vraag zou komen, zou
verantwoord afwijken van dit beleid wel kunnen. Punt van de actielijst
afvoeren.
Agendapunt 9-050717 Wethouder Lambrechts is bereid om een keer in onze
raad te komen, echter alleen als zij na de verkiezingen herkozen wordt. De
leden geven aan dat zij het betreuren dat mw. Lambrechts geen enkele keer
in onze vergadering aanwezig is geweest. Punt afvoeren.
Actiepunt 11-050717 Op voorstel van Pieter doen we de zelfevaluatie in
tweetallen. Resultaat wordt in een vergadering besproken. Secretariaat
maakt de verdeling. Actie
4.

Presentatie door dhr.
Cor Veerman,
relatiemanager van
Medipoint, één van de
leveranciers
hulpmiddelen in
Drechtsteden.

Aan de hand van een kort filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe Medipoint
werkt, zowel intern als in de samenwerking met opdrachtgevers. Er heerst
een goede sfeer in het bedrijf.
Na de presentatie (bijlage bij dit verslag) worden vragen gesteld o.a. over
onderhoud van de hulpmiddelen en gewenning les bij aflevering van een
scootmobiel.

5.

SDD en
Drechtstedenbestuur

Dienstencheques; nieuw voorstel met verzoek om advies uit te brengen.
PFO Memo 14 aug.2017 Ontwikkelingen HO + HHT (2.0 + 2.1 + 2.2)
Over het voorgenomen besluit van het Drechtstedenbestuur tot beëindiging
van de Dienstencheques/ Huishoudelijke Hulp Toelage per 1 juli 2018 wordt
gediscussieerd. De regionale adviesraad is groot voorstander van de
dienstencheque, en we hebben geconstateerd dat financiële middelen tot
eind 2018 beschikbaar zijn. Alex vertelt dat het financiële tekort binnen het
sociale domein zwaar ligt bij gemeenten.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten toch een adviesbrief te
schrijven, en daarin duidelijk aan te geven dat de adviesraad het betreurt
indien besloten wordt de Dienstencheques voortijdig te stoppen. Daarnaast
een aanbeveling doen om – in dat geval - het overgebleven vrij te vallen
budget te oormerken voor de Wmo. Ook om het verlies van
werkgelegenheid te voorkomen.
Actie: Judith zal in overleg met de voorzitter een adviesbrief schrijven.
Reactie SDD 17-8-2017 op signaal Rekentool
De rekentool werkt, aldus Tineke.
RIB Cliëntervaringsonderzoek Wmo; ter informatie
Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
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Invlechting Hardinxveld-Giessendam:
Besloten wordt dat Barbera Burgmeijer in de volgende vergadering een
toelichting zal geven op het proces van de invlechting van Hardinxveld
Giessendam. Dan zal ook dhr. Jacques van de Minkelis aanwezig zijn.
Traject rond evaluatie eigen bijdrage
Ilona Reijerse, beleidsmedewerker SDD, licht dit onderwerp mondeling toe.
Zij is bezig met het schrijven van de nieuwe voorstellen naar aanleiding van
het gehouden evaluatieonderzoek over de eigen bijdrage. De eigen bijdrage
in de Drechtsteden blijkt inmiddels een stuk lager te liggen dan het landelijke
gemiddelde. Daarom wordt overwogen om de eigen bijdrage te herzien.
Hierover komt binnenkort een adviesaanvraag naar de regionale adviesraad.
Aanvullend punt: Cliëntondersteuning. Dineke Kodde heeft via de voorzitter
de volgende vraag aan de SDD ingebracht. Bij het terzijde staan van een
persoon over het keukentafelgesprek kreeg zij de begeleidende brief van
SDD uit augustus jl. onder ogen. Tot haar verbazing werd daarin de
mogelijkheid van een beroep op cliëntondersteuning totaal niet genoemd.
Dit bevreemdt haar zeer, omdat de SDD al begin juli had toegezegd de
aangeleverde tekst hierover op te zullen nemen.
Afspraak: de brief met klantgegevens wordt opgevraagd bij Dineke Kodde en
wordt doorgestuurd naar Barbara Burgmeijer. De SDD zal hierop actie
ondernemen.
Actie: Nelleke/ SDD
6.

Bespreking mogelijke
acties i.v.m. komende
gemeenteraadsverkiezin
gen

Voorstel: 1e actie: Uitnodigen alle kandidaat-raadsleden voor
themabijeenkomst en overige acties:
Tijdens het recente gesprek met wethouder Lambrechts (Pieter Struijs en
Wim Oussoren) heeft de wethouder positief gereageerd op het verzoek om
op te treden als gastspreker op de themabijeenkomst die we willen
organiseren. Gedacht wordt aan eind januari/ begin februari 2018. Dan zijn
de kandidaat-raadsleden ook wel bekend.
Eerste ideeën voor invulling van de themabijeenkomst rond de vraag ‘Wat is
de Wmo?’
Gedacht wordt aan een viertal sprekers; Karin Lambrechts, Alex Buchinhoren
en daarnaast een Wmo-consulent over de praktijk van de
keukentafelgesprekken en een cliëntondersteuner (bijv. van MEE). Na de
pauze kan dan nader worden ingezoomd op allerlei vragen, bijv. in de vorm
van interviews/paneldiscussie.
Wat wordt het doel van de themabijeenkomst ? naast informatief, ook
stelling nemend, prikkelend. Ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 zijn.
Organisatiecommissie; hierin nemen deel Pieter Struijs, Hans van Ardennen
en Sijtze Wiersma en Judith Broerse.
Datum: eind januari of in februari 2018 (datum zo snel mogelijk afspreken
i.o.v. met de wethouder). Dit wordt verder uitgewerkt.
Voorstel van Wmo adviesraad Dordrecht, Wim Oussoren: vanuit de Wmo
adviesraad Dordrecht wordt voorgesteld om alle leden van de lokale Wmoraden eens bij elkaar te laten komen in de vorm van een themabijeenkomst
in de vorm van een praatsessie. Onderwerp: Onafhankelijke
cliëntondersteuning en Jeugd. Wim vraagt of de Regionale adviesraad
hiervoor budget zou hebben. Er wordt instemming met dit voorstel gevoeld.
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Het voorstel zal in het komende voorzittersoverleg (6 sept) worden
besproken. Daarna komt het terug in onze vergadering.

7.

8.

Voorbereiding
themabijeenkomst
najaar 2017
Rondje lokale raden en
sectoren:

Verdere vragen en aandachtpunten voor de SDD:
• Wim van Krimpen vraagt aandacht voor de klachten over de slechte
service van Welzorg, waarvan veel mensen de dupe zijn. Alex
Buchinhoren antwoordt dat (zoals eerder is gemeld) voorlopig geen
nieuwe cliënten worden doorverwezen naar Welzorg. Inmiddels is ook
besloten om het contract met Welzorg per 2018 niet te verlengen. De
SDD is te benaderen indien er problemen worden gesignaleerd voor de
huidige cliënten die een hulpmiddel van Welzorg gebruiken.
• Tineke Veldhuisen heeft een vraag over de 25 km grens bij het gebruik
van de Drechthopper. Hoe strak wordt die 25 km gehanteerd of mag er
evt. worden bijbetaald. Alex zegt toe dit te zullen (doen) uitzoeken.
• Sijtze Wiersma complimenteert de SDD met de folder over
Cliëntondersteuning. Deze ziet er goed uit. Alex meldt dat er nu wordt
gewerkt aan een folder over het keukentafelgesprek.
Dit is besproken onder punt 6.

Sliedrecht / Henk Visser
Voor de vacature in het Vervoerspanel van Stroomlijn vanuit Sliedrecht zal
mw. Willy Groenemeijer worden aangemeld. Ook heeft zij contact gelegd
met ASVZ voor de vacature vanuit de zorgaanbieders.
In Alblasserdam is de vacature opnieuw onder de aandacht van de leden
gebracht en doorgegeven aan het Gehandicaptenplatform.
Vanuit Hardinxveld-Giessendam wordt de vacature t.z.t. ingevuld
Rondje lokale raden:
Dordrecht/Wim Oussoren: de Wmo adviesraad Dordrecht is in gesprek met
gemeente over de toekomst. Er loopt onder leiding van Movisie een
verkenningstraject. De voorlopige uitkomsten daarvan laten zien dat de
gemeente geen behoefte heeft aan een adviesraad in de huidige vorm. Men
zoekt een flexibele netwerkstructuur. De gesprekken zijn nog gaande. Op 12
september wordt de gemeenteraad nog geraadpleegd. Deze ontwikkeling
kan wel gevolgen hebben voor de lokale raden. Hans Vermeulen geeft aan
dat in Papendrecht ontwikkelingen van gelijke aard zijn.
De vraag wordt besproken of de regionale adviesraad een signaal moet
afgeven over het belang van lokale raden, als basis voor de regionale
adviesraad. De voorzitter geeft aan dat wethouder Lambrechts in het laatste
gesprek hierin toch positiever leek te staan. Besloten wordt om 12
september af te wachten. Het vervolg van de ontwikkelingen in Dordrecht
komt in de volgende vergadering weer aan de orde.
Alblasserdam/Wim van Krimpen: Wim meldt dat dit zijn laatste vergadering
is als lid, als gevolg van zijn plaatsing op de kandidatenlijst van een politieke
partij voor de gemeenteraad Alblasserdam. Daarbij komt dat ook zijn
zittingstermijn er bijna op zit (aldus Wim). Wim hoopt voor de volgende
vergadering een opvolger te kunnen voordragen.
Hendrik Ido Ambacht/Tineke Veldhuisen:
In deze gemeente waren vragen over de vrijwilligersverzekering, waarmee
ambtenaren aan de slag zijn gegaan. Tineke vertelt dat in Drechtsteden m.i.v.
2018 een nieuwe vrijwilligersverzekering wordt afgesloten. Er komt ook een
dekking voor mantelzorgers, dit wordt door SDD ontwikkeld.
Naar aanleiding hiervan zal dit onderwerp worden nagevraagd bij de SDD en
tevens geagendeerd voor de volgende vergadering. Actie.
-4-

Verdere punten door Tineke genoemd:
- een stagiaire gaat onderzoek doen naar fysieke toegankelijkheid en
digitale bereikbaarheid in HiA
- Er is een nieuwe brochure ‘Is uw (nieuwe) woning klaar voor de
toekomst?’ Tineke deelt hem uit, met het verzoek om hem breed te
verspreiden.
- Er is subsidie voor een scholenproject toegekend
- Vanuit de gemeente wordt gepromoot om een autismeteam op te zetten
- De uitbreiding van winkelcentrum De Schoof is stilgelegd, daarmee blijft
de huidige buurtwinkel behouden.
9.

Voorbereiding
subsidieaanvraag 2018

10.

Rondvraag en Sluiting

Het overzicht balans 1e halfjaar 2017 en conceptbegroting 2018 worden
besproken. Op het bedrag voor de vacatiegelden voor de leden zal nog een
kleine correctie worden gedaan met de toetreding van HardinxveldGiessendam tot de raad.
Gevraagd wordt naar de post Deskundigheidsbevordering. Judith licht toe
dat dit bedrag bestemd is voor de leden bijv. voor het bezoeken van een
congres o.i.d. Tot op heden is daar geen gebruik van gemaakt. De begroting
wordt met de bovengenoemde wijziging goedgekeurd en zal als
subsidieaanvraag 2018 worden ingediend.
• Evaluatiegesprekken over gezamenlijk functioneren van de adviesraad:
de voorzitter stelt voor dit zoveel mogelijk tweetallen te doen. Het
secretariaat zal hiertoe afspraken maken.
• Eindejaaretentje; de voorgestelde datum van 12 december 2017 is voor
iedereen akkoord. Locatie dit jaar in Zwijndrecht.
• Volgende vergadering: 6 november in Hendrik Ido Ambacht
Afscheid Hans Vermeulen: de voorzitter bedankt Hans voor zijn deskundige
inbreng in de afgelopen jaren; zijn inbreng zal worden gemist. Hans heeft alle
vertrouwen in zijn opvolger mw. Ineke Robart. Als blijk van waardering
ontvangt hij een attentie.
De voorzitter bedankt de leden voor hun bijdragen van vanavond en sluit de
vergadering om 21.40 uur.
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