Verslag 9 juli 2018
Locatie: Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht – Vergaderzaal 2
Aanwezig: Dhr. P. Struijs
Dhr. H. van Ardennen
Dhr. J. van Baren
Dhr. P. van Dort
Mw. I. Robart-Peters
Mw. T. Veldhuisen
Dhr. H. Visser
Mw. M. Slingerland
Dhr. A. Buchinhoren
Dhr. H. van Rooij
Mw. M. Teunissen
Mw. N. Schelfhout

Voorzitter
lid namens Zwijndrecht
lid met zetel ZorgThuis
lid met zetel GGZ
lid namens Papendrecht
lid namens Hendrik Ido Ambacht
lid namens Sliedrecht
lid namens Alblasserdam
SDD
SDD
beleidsinhoudelijk ondersteuner vanuit Zorgbelang ZH
secr. ondersteuner vanuit Zorgbelang ZH, notulist

Afwezig m.k.g.: Dhr. J. van de Minkelis
Dhr. W. Oussoren
Dhr. S. Wiersma
Agenda Onderwerp/discussie/afspraken
punt
1. 1.
Opening en vaststellen van agenda
Voorzitter Pieter Struijs opent om 19.30 uur de vergadering, doet melding van de afwezigen en
geeft daarop het woord aan mw. Lilian Bouman.
2. 2.
Presentatie door mw. Lilian Bouman, bestuurder van Swinhove. 1 jr.
Mw. Bouman is sinds 1 jaar bestuurder van Swinhove een geeft d.m.v. een p.p. presentatie een
beeld van het werk van Swinhove Groep. *) De presentatie is bijgevoegd aan dit verslag.
De voorzitter vraagt of alle gemeentes zo’n groep als Swinhove hebben. Sommige wel, maar dan
bijv. geen thuiszorg. Swinhove biedt een compleet plaatje.
Als tip aan mw. Bouman wordt meegeven om aan de term Alzheimercafé een betere inhoudelijke
uitleg geven. Bijv. in de plaatselijke krant.
3. 3.
Notulen van vergadering 14 mei 2018 en Actielijst
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Blz. 2, punt 4. De constructie HO wordt door Alex toegelicht. Er is een werkgroep geformeerd
waarin een aantal aanbieders participeert. D.m.v. de verkenning met deze partijen wordt in de 1e
helft 2019 duidelijkheid verwacht. De adviesraad signaleert een knelpunt waar het gaat om Hulp bij
het klaarzetten van maaltijden en het toedienen van maaltijden (alsook de maaltijdverzorging in
weekenden); deze diensten vallen onder verschillende wetten c.q. onder verschillende
financiersvormen. De SDD probeert over dit knelpunt met een grote zorgverzekeraar een oplossing
voor te vinden.
Marika stelt voor om ook bij het Ministerie hierover te gaan praten.
Blz. 3, punt 4, berekening eigen bijdrage. Tineke en Marika hebben hierover volgende week
contact met de SDD.
Blz. 3, 2e punt; wat betreft de verhoging van het drempelbedrag Ind. begeleiding in Drechtsteden,
merkt Tineke op dat er minstens een bericht in de krant had kunnen staan. De SDD is het daarmee
eens.
Blz. 5. Vragenlijst Signalerend Huisbezoek; hier is nog een informatie over te geven, aldus Tineke.
N.a.v. dit punt wordt afgesproken zoveel mogelijk vragenlijsten uit gemeenten te verzamelen.
Ieder lid stuurt de betreffende lijst naar het secretariaat. Punt zal volgende keer worden
geagendeerd.

Drechtstedenbestuur: van september tot eind 2018 zal een interim DSB functioneren. Tot
september is Peter Heijkoop waarnemend wethouder voor de Wmo. Met zijn opvolger wil de
voorzitter graag t.z.t. een afspraak maken.

4. 4.

Folder Keukentafelgesprek nog nasturen.
In gesprek met de SDD
• Stand van zaken aanpassing berekening eigen bijdrage; afspraak met Tineke en Marika is
gemaakt (zie punt 3 hiervoor)
• Gevolgen van het uniform tarief voor de eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken1
De SDD zal kort na de zomerperiode meer informatie hebben over de aanpassing eigen
bijdragebeleid. Het is de vraag wat deze wijziging teweeg zal brengen. Nadat afgelopen
januari mensen te maken kregen met een verhoging en daardoor afzagen van een
voorziening, kan de nieuwe maatregel juist weer een aanzuigende werking hebben.
De uitzondering op het nieuwe beleid eigen bijdrage is de woningaanpassing. Als men
alleen deze voorziening heeft blijft de huidige systematiek van kracht.
Heeft men een woningaanpassing en een combi van andere voorziening dan blijft de eigen
bijdrage € 17,50.
Conform toezegging heeft Hans van Rooij 2 links doorgestuurd met meer informatie.
o Het voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo ivm eigen
bijdrage: https://www.internetconsultatie.nl/besluitverlagingbijdragezorgenonders
teuning
o Het wetsvoorstel Wet abonnementstarief Wmo 2015: zie
https://www.internetconsultatie.nl/wetabonnementstariefwmo voor het
wetsvoorstel en de toelichting hierbij.
• Stand van zaken Beleidsplan 2019-2022
Vorige week is een bijeenkomst voor wethouders geweest om kaders aan te geven.
Trekker van die werkgroep is Dorine Zandvliet. Vraagstuk is bijv. om de toegang tot het
maatwerk tegen het licht houden. Hoe breed ga je evalueren? De wethouders denken daar
verschillend over. Interessant item is om diverse concepten van wijkteams te onderzoeken.
Alle vraagstukken hebben nog geen duidelijk antwoord opgeleverd. Maar de verwachting is
dat medio 2019 een nieuw plan op tafel ligt.
Zowel oude als nieuwe wethouders zullen over dit onderwerp door de ambtenaren worden
gevoed. De adviesraden kunnen daar ook op adviseren.
• Het onderwerp komt t.z.t. terug in de Regionale adviesraad voor een adviesaanvraag.

5. 5.

Financiën
Het overzicht met de stand van zaken over het eerste halfjaar 2018 roept wat vragen op over de
post accountantskosten waarvoor ieder jaar een reservering wordt gemaakt. Daarover zal nog
e.e.a. worden uitgezocht.
Voor de post deskundigheidsbevordering kan bijv. een gezamenlijk cursus worden gevolgd of er
kan bijv. een spreker (deskundige) worden uitgenodigd.

6. 6.

Rondje lokale raden en sectoren
Zie onder Rondvraag.

7. 7.

Themabijeenkomsten
Armoedebeleid in de Drechtsteden op 12 september. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor
de leden van de lokale raden als kennismaking met elkaar. Niet alle raden hebben positief
gereageerd (o.a. Papendrecht en Sliedrecht). Legt een extra druk op tijdbestek van de leden.

1

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/abonnementstariefwmo-jaagt-gemeenten-op-extra-kosten en https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijkeondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/abonnementstarief-wmo-besluitvorming-en-overlegtoegelicht en https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-in-actie-tegen-wmoabonnementstarief.9591263.lynkx
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De voorzitter stelt voor om de bijeenkomst toch door te laten gaan. De SDD heeft toegezegd dat
dhr. Joost v.d. Hoek zal spreken.
• Locatie MFC Maasplein in Alblasserdam is akkoord. Is rolstoelproof.
• De bijeenkomst wordt gefinancierd uit het restant (ca. € 8.000) van de financiën van de
themabijeenkomst die in 2017 niet is doorgegaan.
• Ook anderen (dan leden van lokale adviesraden) kunnen aanhaken. De lokale raden
hebben/krijgen daarvoor de ruimte. Svp doorgeven aan Secretariaat
• de leden van de lokale raden worden persoonlijk per brief en per mail uitgenodigd.
• De naw-gegevens van Papendrecht en H.G. worden opgevraagd en aangeleverd bij het
secretariaat.
1. Themabijeenkomst: ‘Wmo, hoe nu verder?’ op maandag 5 november. Locatie: Gemeentehuis
(Raadszaal) Papendrecht.
2. De voorzitter verzoekt iedereen om deze datum in de eigen gelederen z.s.m. op de agenda te
plaatsen.
3. Genoemde spreker Kim Putters van het SCP wordt iemand anders van SCP, wel met hetzelfde
verhaal. Daarnaast zullen de regionale portefeuillehouder Wmo (wie dat wordt is nog niet bekend)
en de nieuwe directeur van de SDD, de heer David van Maanen optreden als spreker.
4. De vooraankondiging zal zo snel mogelijk al worden verstuurd naar:
5. alle wethouders in de 7 gemeenten met portefeuille Wmo, de nieuwe directeur SDD (via Alex),
gemeenteraadsleden, iedereen is welkom! De uitnodiging zullen we ook sturen naar de regionale
en lokale nieuwsbladen.
6. Vervolgens wordt het programma met elkaar besproken. Ieder kan zich daar in vinden.
8. 8

Stukken ter informatie
• Vergoeding kosten kinderopvang op grond van SMI terugleggen bij gemeenten
• Samenvatting rapport zorgwetten ‘Zorgen voor Burgers’:
- de stellingen waar burgers knelpunten zouden ervaren bij de toegang tot zorg, worden
zeker nog herkend. M.n. herkenning bij mensen die nog nergens mee te maken hebben
gehad.
- Er moet veel meer worden gedaan aan warme overdracht; iedereen heeft recht op
onafhankelijke cliëntondersteuning, maar of mensen dat weten?
Paul van Dort pleit ervoor dat dit recht automatisch aan mensen wordt aangegeven als zij
op zoek gaan naar zorg.
- Mensen lopen aan tegen wrijving jeugdwet en wmo
- Deskundigheid, specifieke kennis in wijkteams ontbreekt
Besluit: op voorstel van de voorzitter neemt ieder dit onderzoek van de Nationale ombudsman
mee naar de eigen lokale raden om het ter discussie te brengen.
•
•
•

Verslag voorzittersoverleg van 16-5-18
Advies GPR en VN-verdrag; Advies van de voorzitter aan de lokale raden om de wethouder op
dit onderwerp aan te spreken.
Nieuwsbrief voor Samenwerkingspartners juni 2018 (SDD)

9. 9.

Samenstelling Regionale Adviesraad
• De benoemingsbrief van Marika Slingerland-Bosman per 1-6-18 is toegezegd.
• Rooster van aftreden: per 31-12-18 zijn 4 leden aftredend, waaronder de voorzitter. Het is
afhankelijk van hun positie in de lokale raden of zij opnieuw benoemd kunnen worden.
Afgesproken wordt dat zij in onze volgende vergadering (3 sept) laten weten of zij
herbenoeming willen aangaan voor 4 jaar. Vanuit de regionale raad zijn in ieder geval geen
belemmeringen.

10. 10.

Rondvraag en sluiting
Hendrik Ido Ambacht: de onderwerpen waar men mee bezig is zijn o.a. de tarifering van de HO in
HiA, bestudering coalitie-programma, beschikbaar stellen van woningaanpassingen en de sociale
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kaart.
Papendrecht: Ineke vertelt over het Project Stapjefitter. Een groot succes (van de 150 mensen die
waren aangeschreven hebben 7 personen het programma doorlopen). Het project wordt nu
Drechtsteden breed gebracht.
Zwijndrecht: Men is volop bezig om als adviesraad te verbreden; inmiddels is er 2 nieuwe leden
geworven. Teneinde de kennis bij alle leden te verbreden gaat men een training volgen. (via de
Koepel van Adviesraden). Verder is men bezig om contacten te leggen met allerlei
netwerkgroepen in Zwijndrecht.
Alblasserdam: In het contact met de wethouder is gevraagd om het beleid op gebied van jeugd en
armoede meer smart te maken. In het contact met Schulphulpmaatje werd verteld dat men bezig
is met educatie op de scholen. Naast het thema Armoede staat ook het VN-verdrag als verbindend
thema op de agenda van de adviesraad. Over het onderwerp VN-verdrag heeft de adviesraad een
brief met 10 kritische vragen opgesteld naar de Gemeente.
Marika zal, in overleg met de vz. van de ASD Alblasserdam, de brief met ons delen.
Sliedrecht: Met de nieuwe ambtenaar is kennis gemaakt en samen gaat men met de werkgroepen
aan de slag. In Sliedrecht heeft men 3 ambtenaren waarmee samengewerkt kan worden. Ineke
vraagt naar de stand van zaken over een lift in de Kerkbuurt in kader van VN-verdrag. Henk zegt toe
dit op te zullen nemen met betreffende werkgroep in de adviesraad.
GGZ: Paul van Dort. Uit het recente nieuwe GGZ-akkoord komt veel meer aandacht voor naasten.
Een uittreksel van het akkoord wordt door Paul toegezegd en volgt dus nog.
ZorgThuis, Jan van Baren; vanuit multicultureel aspect is via Internos afgesproken een werkoverleg
over dit thema te organiseren. Verder gesproken met het Platform Sport en Bewegen, die vnl. met
algemene voorzieningen bezig zijn.
Data:
In overleg wordt onze vergadering van 5 nov. verzet naar 12 november (Tineke regelt een locatie)
Op 5 november is nl. de themadag ‘Wmo, hoe nu verder?’
De volgende vergadering is op maandag 3 september a.s. vergaderzaal 1e verdieping, SSKW,
Spuiweg 71 in Dordrecht. Ineke dan verhinderd wegens vakantie.
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Actielijst 9 juli 2018
Nr./
Actie
Datum
2-050318
Themadag organiseren voor alle leden van de lokale
adviesraden in najaar 2018 (wordt 5 nov). Inhoud en
opzet conform 8 febr. jl.

3-050318

Themabijeenkomst Armoedebeleid voor alle leden
van de lokale adviesraden op 12 september.

4-050318

Invullen vacature Vervoersplatform door HG

6-050318

Gesprekken plannen met wethouders na
benoemingen in nieuwe colleges.
Met voorrang HG, Dordrecht. Verder Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht in 2018.
Alblasserdam en HIA in 2019.
Tevens met nieuwe portefeuillehouder Wmo
Drechtsteden zodra deze bekend is.
Vragenlijst signalerend huisbezoek uit alle
gemeenten verzamelen.

3-140518

1-090718

Indienen definitieve begroting en activiteitenplan
2019

2-090718

Aankondiging voor Themabijeenkomst ‘Wmo, hoe
nu verder?’ op 5-11-2018, plaatsen in lokale kranten
en sociale media
De samenvatting van het onderzoek van de
Nationale ombudsman in de lokale adviesraden ter
discussie brengen.

3-070918

-5-

Door

Uitgevoerd?

Pieter/
Mariette/
Nelleke/ SDD

Locatie: Raadszaal
gemeentehuis
Papendrecht op 5 nov.
loopt

Pieter/
Locatie MFC Maasplein
Mariette/
loopt
Nelleke/ SDD
Jacques van de
Minkelis
Nelleke
Doorlopend actiepunt

Leden vragen
deze in eigen
gemeente op.
i.o.m. Pieter,
Mariëtte/Nelle
ke
Nelleke

Allen

t.b.v. vergadering
3 sept.
Uiterlijk 30 sept.

Zodra programma
definitief is.

