Activiteitenplan
Regionale Adviesraad Wmo
Drechtsteden 2020
Inleiding
Sinds 2015 is de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden actief. Wij adviseren, vanuit
cliëntperspectief, het Drechtstedenbestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) over de Wmomaatwerkvoorzieningen. Ons doel is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het
Wmo-beleid en de uitvoering daarvan, op het gebied van de maatwerkvoorzieningen.
De leden brengen signalen in van inwoners van hun eigen gemeente of vanuit hun specialisatie, de
Gehandicaptenzorg, de GGz of Zorg Thuis. In 2020 willen we onze werkzaamheden graag
voortzetten. Onder andere door gesprekken met inwoners, het deelnemen aan lokale, regionale en
landelijke (thema)bijeenkomsten, het bijwonen van Drechtraadvergaderingen en het deelnemen aan
regionale werkgroepen, zoals de inkoop. Bovendien organiseren we een themabijeenkomst en zorgen
we voor verdieping van onze kennis van de werkvelden.
Sinds 2017 is er een Vervoerspanel van Stroomlijn. Een aantal leden van de Regionale Adviesraad
neemt hieraan deel, dat zorgt voor een goede verbinding. De verslagen van deze vergaderingen
worden ter kennisgeving doorgestuurd naar de leden van de Regionale Adviesraad.

Taken
Onze hoofdtaak is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de SDD en het Drechtstedenbestuur,
over het beleid maatwerkvoorzieningen Wmo en de uitwerking daarvan voor -kwetsbare- burgers.
In 2019 hebben geadviseerd over de Regionale visie sociaal domein Drechtsteden. We
onderschrijven de ambitie dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen
leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat lukt niet lukt, worden mensen geholpen om hun
mogelijkheden te vergroten.
Nadat de Visie is vastgesteld wordt het regionaal uitvoeringsplan sociaal domein opgesteld. Ook hier
worden we als Regionale Adviesraad bij betrokken. In het uitvoeringsplan wordt rekening gehouden
met de middelen die beschikbaar worden gesteld en de uitkomsten van de Taskforce. Als Regionale
Adviesraad richten wij ons vooral op de consequenties van de plannen voor –kwetsbare- burgers.
Ons uitgangspunt is iedere inwoner van de Drechtsteden die hulp/ondersteuning nodig heeft, moet dit
krijgen.
Onze werkzaamheden zijn
1. Beleidsadvisering, gevraagd en ongevraagd
 Zes vergaderingen per jaar en ad hoc de leden bij elkaar roepen als wij advies uit
moeten/willen brengen;
 Uitzoeken van signalen van de achterban en naar aanleiding daarvan actie ondernemen
naar de SDD, en zo nodig advies uitbrengen.
2. Samenwerken met cliëntenraden en belangenbehartigers
Leden van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden hebben aandachtsgebieden, zij
onderhouden contacten met hun eigen Adviesraad, met cliëntenraden en belangenbehartigers
van de volgende doelgroepen:
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Ouderen;
Mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken;
Mensen met een verstandelijke beperking;
Mensen met een psychische of psychosociale beperking.

3. Overleg met (de voorzitters van) de lokale adviesraden in de Drechtsteden
 Er is twee keer per jaar overleg met de voorzitters om elkaar te informeren, af te stemmen en
indien nodig, een gezamenlijk advies uit te brengen. Op verzoek van en in samenwerking met
de voorzitters kunnen we een extra themabijeenkomst organiseren.
4.





Communicatie
Actueel houden van de website;
Interactie met de bezoekers aan de website;
Bijdragen leveren aan de informatiekrant Wmo Drechtsteden;
Bekend maken van onze adviesraad via diverse kanalen.

5. Deskundigheidsbevordering
 Een training voor de leden van de Regionale Adviesraad om onszelf een spiegel voor te
houden
 Organiseren van de jaarlijkse themabijeenkomst
 Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen op Wmo-gebied door uitwisseling
van informatie die de leden zelf aandragen, door deskstudie door de beleidsinhoudelijke
ondersteuner en deelname aan themabijeenkomsten en conferenties door de leden.
6. Overig
 Contact met de SDD;
 De voorzitter heeft een keer per jaar een gesprek met de portefeuillehouders Sociaal Domein
in het Drechtstedenbestuur. Daarnaast heeft hij twee keer in de vier jaar een gesprek met alle
lokale wethouders Wmo in de Drechtsteden. Het lid van de Regionale Adviesraad uit de
betreffende gemeente sluit aan bij dit gesprek.
 Deelnemen aan het Vervoerspanel van Stroomlijn;
 Overleg met voorzitters van Cliëntenraad Regio Drechtsteden en het Jeugd Ervaringenteam
Zuid-Holland Zuid, in geval van raakvlakken bij advisering of signalering.

Ondersteuning
De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden wil graag de beleidsinhoudelijke ondersteuning en
secretariële ondersteuning van Zorgbelang Inclusief continueren in 2020.
Voor onze werkzaamheden vragen we voor 2020 een totale subsidie aan van € 46.000,Zie bijgaande begroting.
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