JAARVERSLAG 2018

Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2019
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1. Inleiding
In 2018 heeft de Regionale Adviesraad Wmo zijn activiteiten voortgezet, op de in 2015 gelegde
fundamenten. Wij adviseren vanuit cliëntperspectief het Drechtstedenbestuur (DSB) en de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD) over de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Ons doel is een bijdrage te leveren
aan het verbeteren van de kwaliteit van het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan, op het gebied van
de maatwerkvoorzieningen.
In dit jaarverslag geven wij op hoofdlijnen een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Alle verslagen en uitgebrachte adviezen staan op onze website,
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/
2. Samenstelling
In de Regionale Adviesraad zitten vertegenwoordigers van de lokale adviesraden Wmo/Sociaal
Domein uit de zeven Drechtstedengemeenten. Naast de lokale vertegenwoordigers zijn er drie leden
met een bijzondere zetel namens een bepaalde sector, namelijk de GGZ, de zorg voor mensen met
een beperking en Zorg Thuis.
3. Vergaderingen
In 2018 hebben wij zes vergaderingen gehouden. Wij vergaderden deels op locaties waar zorg of
(werk)begeleiding wordt gegeven aan Wmo doelgroepen. Hier kregen we een presentatie van de
betreffende organisatie. Het afgelopen jaar kregen we een rondleiding en toelichting op het Werkplein
van de SDD, de cliëntondersteuning door de MEE Plus Groep, de pilot Wijkhopper door de directeur
van Stroomlijn en de dagbesteding ‘Syn’ in Hendrik-Ido-Ambacht door een van de begeleiders.
Vertegenwoordiging van de SDD
Bij al onze vergaderingen was een vertegenwoordiging van de SDD aanwezig, bestaande uit beleidsen uitvoeringsdeskundigen. Zij gaven een toelichting op de ontwikkelingen in de Drechtsteden, zoals
de transformatie van de dagbesteding per 1-1-2018, de stijging van het gebruik van individuele
begeleiding en vervoer en de herijking van de huishoudelijke ondersteuning. (Voor de herijking van de
huishoudelijke ondersteuning zijn verschillende werksessies georganiseerd waaraan ook leden van de
Regionale Adviesraad hebben deelgenomen).
Daarnaast kregen we van de SDD een toelichting op landelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben
voor cliënten uit de Drechtsteden, zoals de vaste eigen bijdrage (zie ook 4.2) en de gerechtelijke
uitspraak over de indicering in uren.
Initiatiefvoorstellen, opmerkingen en signalen vanuit de Regionale Adviesraad werden besproken en
waar mogelijk overgenomen door de SDD, bijvoorbeeld de aanpassing van de rekentool eigen
bijdrage op de website van de SDD en de informatie over het berekenen van het recht op bijstand.
Informatie uit de lokale raden
Een vast agendapunt in de vergaderingen is het rondje langs de verschillende lokale adviesraden en
de drie beleidsterreinen, voor het delen en uitwisselen van ervaringen en ideeën.
4. Adviezen
Hieronder treft u een korte weergave aan van de adviezen die we in 2018 hebben uitgebracht. De
volledige adviezen en reactie staan op onze website.
4.1 Gemeentelijke Praktijkrichtlijn (GPR) / Verenigde Naties (VN)-verdrag (12 juni 2018)
Dit ongevraagde advies hebben we uitgebracht aan het Drechtstedenbestuur en de zeven lokale
colleges.
Als Regionale Adviesraad en als lokale adviesraden ontvingen wij de Evaluatie GPR kwaliteit
nieuwbouw 2017. In de brief wordt aangegeven dat elk voorlopig ontwerp in het GPR-Gebouw
systeem wordt ingevuld en dat het voorlopig ontwerp wordt voorgelegd aan de adviesraden ter
beoordeling. In 2015 is de werkwijze geëvalueerd. Met name door het geringe aantal projecten ging
het werken met GPR en de adviesraden niet zoals voorzien was. Er werd besloten om drie jaar door
te gaan met GPR. Wij hebben begrepen dat het betrekken van de adviesraden niet standaard in elke
gemeente heeft plaatsgevonden. We verzoeken u met klem de lokale adviesraden te betrekken bij
GPR, zij hebben de kennis en expertise of kunnen die via hun achterban regelen.
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VN-verdrag: wat ons betreft kan GPR niet los gezien worden van het VN-verdrag. Ook hier gaat het,
onder andere, om toegankelijkheid. De voorzitters van de lokale adviesraden geven aan dat er in de
meeste Drechtstedengemeenten nog nauwelijks beleid is gemaakt in het kader van het VN-verdrag.
We doen dan ook een dringend beroep op u om hiermee aan de slag te gaan, in nauwe
samenwerking met de lokale adviesraden.
4.2 Voorstel aanpassing eigen bijdragen Wmo 2019 (13 september 2018)
De beleidsvoornemens geven gemeenten de ruimte om lokaal af te wijken. We adviseren u een
(hogere) eigen bijdrage in te voeren voor de groep mensen die boven het minimum zit en geen of een
lagere eigen bijdrage voor de groep die hieronder zit. Als dit beleidsvoornemen niet wordt opgenomen
in het wetsvoorstel dan adviseren we gebruik te maken van de mogelijkheid voor een deel van de
cliënten een lagere eigen bijdrage te vragen. We moeten ervoor waken dat een groep de zorg gaat
mijden met alle gevolgen van dien.
Minima kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. We adviseren u om deze groep hier actief
op te attenderen, evenals op de collectieve zorgverzekering.
Rechtsongelijkheid: volgens het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo blijkt dat een eenoudergezin een
eenpersoonshuishouden is, dus ook als er kinderen zijn. Dit heeft gevolgen voor de eigen bijdrage.
Meerpersoonshuishoudens ˂ AOW betalen nu geen basisbedrag en vanaf 2019 geen eigen bijdrage.
Een eenoudergezin met kinderen betaalt nu en ook vanaf 2019 wel een eigen bijdrage. Dit is naar
onze mening rechtsongelijkheid. We adviseren u om dit op landelijk niveau te bespreken en voor de
Drechtsteden in 2019 de eenoudergezinnen gelijk te trekken met de meerpersoonshuishoudens.
Reactie van het Drechtstedenbestuur (18 september 2018)
Het DSB wil in 2019 al aansluiten bij het landelijk bedrag van € 17,50 om het aantal wijzigingen zoveel
mogelijk te beperken, vanwege de beperkte financiële compensatie door het Rijk en de eigen bijdrage
wordt met deze maatregel genormaliseerd (zoals in de rest van het land).
Alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorzieningen krijgen een brief met informatie over de nieuwe
eigen bijdrage en de mogelijkheid een beroep te doen op de bijzondere bijstand en de collectieve
verzekering (zie ook 4.3).
Het punt van de rechtsongelijkheid wordt op landelijk ambtelijk niveau besproken.
4.3 Brieven m.b.t. de wijzigingen eigen bijdrage (22 oktober 2018)
We hebben de brieven vooral beoordeeld op leesbaarheid, duidelijkheid en lay-out.
4.4 Verlenging huidig Beleidskader Wmo (1 november 2018)
De Regionale Adviesraad ondersteunt het voorstel tot verlening van het huidige beleidskader Wmo
2015 in 2019. We kunnen dit voorstel ondersteunen mede op basis van de Raadsinformatiebrief van
oktober 2018 waarin wordt aangegeven dat er een start wordt gemaakt met de Regionale Visie
Sociaal Beleid. We hebben al afspraken gemaakt met de SDD over onze inbreng met betrekking tot
deze visie (zie ook 4.5).
4.5 Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein
Tijdens de vergadering van 12 november 2018 hebben we de eerste contouren besproken van het
Regionale Beleidsplan Sociaal Domein. Verschillende medewerkers van de SDD waren aanwezig om
een toelichting te geven en de eerste reacties op te halen. We hebben onder andere gesproken over
integraliteit, zelfredzaamheid, mantelzorg, bekendheid van de mogelijkheden voor ondersteuning en
de balans tussen de systeem- en de leefwereld. In 2019 komt de verdere uitwerking van het
Regionale Beleidsplan op de agenda.
5. Financieel overzicht
Voor elke vergadering werd er een bijgewerkt financieel overzicht gemaakt van de uitgaven en het
aantal gemaakte uren door de beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuners, zie ook 10
In januari 2018 is er een financiële commissie ingesteld bestaand uit de heren Struijs, Wiersma en
Van Ardennen. Zij waren betrokken bij de financiële afrekeningen over 2017 en 2018, zij
beoordeelden de overzichten en ook de begroting voor 2019.
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6. Themabijeenkomsten
In 2018 zijn er drie themabijeenkomsten georganiseerd.
6.1 Themabijeenkomst over de Wmo en de Participatiewet op 8 februari
Het was de bedoeling dat deze themabijeenkomst zou plaatsvinden in 2017, maar door drukte is dit
doorgeschoven naar 2018. De bijeenkomst hebben we samen met de Cliëntenraad Regio
Drechtsteden georganiseerd. Leden van Cliëntenraad, de Regionale Adviesraad, de lokale
adviesraden en de (kandidaats) gemeenteraadsleden waren uitgenodigd. Er waren ruim 60 mensen.
De Wmo en Participatiewet zijn belangrijke onderwerpen, gezien de trend van langer zelfstandig
blijven wonen en het begeleiden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee zijn
het ook onderwerpen die de continue aandacht vragen van de colleges, de gemeenteraden en de
adviesraden. We hadden de volgende sprekers: mevrouw Lambrechts (wethouder Wmo Dordrecht en
regionaal portefeuillehouder Wmo), mevrouw Bieshaar (directeur SDD) en de heer Buchinhoren,
hoofd Zorg en plaatsvervangend directeur SDD. Na de drie presentaties was er een goede
forumdiscussie met de drie inleiders.
6.2 Armoedebeleid in de Drechtsteden op 12 september 2018
Deze themabijeenkomst vond plaats op verzoek van de voorzitters van de lokale adviesraden. Het
doel was enerzijds deskundigheidsbevordering, anderzijds meer onderlinge contacten tussen de leden
van de verschillende adviesraden. Ook de leden van de Cliëntenraad Regio Drechtsteden waren
uitgenodigd. Er waren ruim 30 mensen. Wat minder dan gehoopt, maar de presentaties door vier
sprekers waren informatief en de forumdiscussie in het tweede deel van de avond ook. Een degelijke
bijeenkomst wordt in 2019 weer georganiseerd.
6.3 Wmo, hoe nu verder? op 5 november 2018
Voor deze bijeenkomst hebben we wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren en leden van de
lokale adviesraden in de Drechtsteden uitgenodigd. Er waren zo’n 60 mensen aanwezig, een
gemêleerd gezelschap. De inleiding ‘Veranderende zorg en ondersteuning voor mensen met een
beperking’ werd gegeven door mevrouw Feijten van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarna was er
onder leiding van de heer Struijs, voorzitter van de Regionale Adviesraad, een discussie met zaal. Het
doel was om thema’s op te halen voor het nieuwe Regionale Beleidsplan Sociaal Domein, dat
opgesteld wordt door de SDD. De heer Paans, portefeuillehouder Sociaal Domein voor de
Drechtsteden en de heer Van Maanen, directeur van de SDD waren aanwezig om vragen te
beantwoorden en suggesties mee te nemen.
7. Contacten
De voorzitter heeft jaarlijks gesprekken met de wethouders Wmo van de Drechtstedengemeenten. Hij
wordt bij deze gesprekken vergezeld door de vertegenwoordiger in de Regionale Adviesraad vanuit de
betreffende gemeente. In 2018 is er door de verkiezingen slechts één gesprek geweest, met de
wethouder van Alblasserdam, mevrouw D. Zandvliet. De gesprekken met de (nieuwe) wethouders en
de nieuwe directeur van de SDD worden begin 2019 gepland.
De leden van de Regionale Adviesraad hebben lokale en regionale bijeenkomsten bijgewoond,
waaronder de drie bijeenkomsten die we zelf georganiseerd hebben. Verder heeft de heer S. Wiersma
deelgenomen aan de regionale transitietafel.
8. Voorzittersoverleg
In 2018 is, onder leiding van de voorzitter van de Regionale Adviesraad, één overleg van voorzitters
van de adviesraden in de Drechtsteden geweest. De tweede is door te veel afmeldingen
doorgeschoven naar 2019. Het overleg is vooral bedoeld om informatie uit te wisselen.
9. Vervoersplatform Stroomlijn
Stroomlijn is het regionale mobiliteitsplatform dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties
rond het doelgroepenvervoer, waaronder de DrechtHopper. Om de inbreng van gebruikers te
waarborgen is er het Vervoersplatform. Alle gemeenten, behalve Hardinxveld-Giessendam zijn hierin
vertegenwoordigd. Het Vervoersplatform komt twee keer per jaar bijeen. De voorzitter van de
Regionale Adviesraad zit dit overleg voor.
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10. Samenstelling van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden per 31-12-2018
Voorzitter
Zetel Gehandicaptenzorg en vicevoorzitter
Zetel GGZ
Zetel Zorg Thuis

dhr. P. Struijs
dhr. S. Wiersma
dhr. P. van Dort, miv 5-3-18
dhr. J. van Baren

Namens
Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
Wmo-adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht
Wmo-adviesraad Papendrecht
Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht
Wmo-adviesraad Zwijndrecht

mw. M. Slingerland-Bosman, miv 1-6-18
dhr. W. Oussoren
dhr. J. van de Minkelis
mw. T. Veldhuisen-Jonker
mw. I. Robart-Peters
dhr. H. Visser
dhr. J. van Ardennen.

Afscheid
Eind 2018 hebben wij, met dank voor hun inzet afscheid genomen van de heer Van Ardennen (Wmoadviesraad Zwijndrecht) en van mevrouw N. Schelfhout (secretariële ondersteuning).
Herbenoeming
De heren Struijs, Wiersma, Visser en mevrouw Veldhuisen zijn, per 1-1-2019, herbenoemd voor een
tweede termijn van vier jaar.
Ondersteuning
Ook dit jaar kregen we vanuit Zorgbelang Zuid-Holland beleidsinhoudelijke en secretariële
ondersteuning, in de personen van mevrouw J. Broerse tot 1 juni, mevrouw M. Teunissen, vanaf 1 juni
(beleidsinhoudelijk) en mevrouw N. Schelfhout (secretarieel).
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