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Datum:

3 april 2017

Aanwezig

Rolf de Folter (voorzitter), Huug Alblas, Mineke Boon, Wim van Krimpen,
Nelleke Reyneveld, Bram Schep, Rita Schook, Harry Struik en Monica Tanis
(leden)
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)

Te gast
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Lourens van den Berg, directeur van WoonCadans

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Vaststelling verslag
vergadering
23 januari 2017 en
doornemen actielijst

Actie
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Door haar persoonlijke omstandigheden heeft
Joyce besloten om te stoppen als lid. Zij is wel
voor vanavond uitgenodigd, maar kon helaas niet
aanwezig zijn om persoonlijk afscheid te nemen.
Ter ere van haar is er een stukje taart bij de
koffie.
Het verslag van 23 januari wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Naar aanleiding van:
-De presentatie over DOK11 aan de Seniorenraad
begin maart is niet doorgegaan, meldt Rita.
Actielijst: actiepunt 1-230117 is uitgevoerd.
-Actiepunt 5-250416: Bram meldt dat hij vorige
week via Judith groen licht heeft gekregen van de
gemeente voor de kosten van de website. Hij heeft
al stukken klaargemaakt en hoopt binnen 4 weken
de website gereed te hebben.

3

Ingekomen en verzonden
stukken
Verzonden
-Advies over Verordening,
Nadere regels en
Beleidsregels Beschermd
Wonen aan College van B&W
Alblasserdam dd. 25-1-2017

Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

Ingekomen
-Verslag Rondetafelgesprek
huisvesting Primaire

Harry is hierbij aanwezig geweest. Het verslag
wordt ter kennisgeving aangenomen. Aanstaande
1
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Doelgroep 12-12-2016

donderdag is er een vervolgbijeenkomst voor de
woonvisie tot 2020 van de Drechtsteden. Harry zal
daarbij aanwezig zijn.

-Opzegging lidmaatschap
van Joyce Schaper

Judith zal zorgdragen voor een afscheidscadeau
voor haar.

-Verzoek van Stichting
Welzijn aan de Wmoadviesraad om deel te
nemen aan de
voorbereidingsgroep voor de
oudereninformatiedag in
oktober 2017
(ter bespreking)

De vraag is of de Wmo-adviesraad wil participeren
in de voorbereidingsgroep van deze ouderendag.
Het verzoek wordt besproken. Allereerst zijn
ouderen maar een van de doelgroepen van de
Wmo en vindt de adviesraad voorlichting niet zijn
kerntaak. Daarbij komt er nog een praktisch
probleem dat de werkgroep overdag vergadert.
Met dit initiatief vervalt feitelijk het plan van de
Wmo-adviesraad voor een zorginformatiemarkt.
Besloten wordt om geen medewerking te verlenen
aan de voorbereidingen. Judith zal dit terugmelden
aan dhr. Reemers van de stichting Welzijn.

-Reactie van College van
B&W op uitgebracht Advies
Beschermd wonen
Presentatie door Lourens
van den Berg, directeur van
Zorgorganisatie WoonCadans

Actie:
Judith

De reactie is per mail rondgestuurd.
WoonCadans is een particuliere zorgorganisatie
(VOF), voor mensen met een verstandelijke of
meervoudige beperking (grondslag VG, LG en
GGZ). Het eerste doel was het creëren van een
woonvoorziening in Alblasserdam. Dit is De
Blomhoeve, in een voormalige boerderij aan de
Randweg te Alblasserdam in maart 2015 geopend
(7 studio’s en 6 appartementen). In de Blomhoeve
fungeert het Trefpunt ook als eetgelegenheid en
wordt het verhuurd als vergader- en lesruimte.
Daarnaast zijn er nog 2 andere locaties, 1) Het
Palet met op 1e verdieping Woongroep Van Gogh
(resp. 7 en 6 bewoners) , opgezet door een groep
ouders voor hun kinderen, en 2) Dependance Da
Costa, bestaande uit 5 appartementen in 2
woningen. WoonCadans levert daar ook zorg. Alle
woonplekken zijn bezet, voor vele jaren. Daarom
hanteert WoonCadans geen wachtlijst. De
dagbesteding is nog niet vol.
WoonCadans is een kleinschalige organisatie, met
40 medewerkers in loondienst (25 FTE), 20
vrijwilligers uit de wijk en 10 stagiaires.
Alle medewerkers van alle disciplines hebben ook
(deels) begeleidingstaken. Naast woonbegeleiding
biedt WoonCadans dagbesteding en ambulante
ondersteuning. Bij voorkeur volgen de bewoners
dagbesteding op andere locaties buiten de
Blomhoeve. Er zijn 4 soorten dagbesteding: Het
Atelier, Cado&Zo (maken en verkopen van
producten), Huis en Horeca (voorbereiding
maaltijden, bakproducten en huishoudelijk werk)
en klussendienst Tot uw Dienst team en Buurt-
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team (cliënten aangeleverd door de stichting
Welzijn). Doel ook: contacten opbouwen met
andere bewoners. Zie voor meer info:
http://www.blomhoeve.nl/
Presentatie over
WoonCadans (vervolg)

Financieringsbronnen:
 wonen met begeleiding en zorg op basis
van een Wlz-indicatie, met PGB. De huur en
overige kosten worden bekostigd uit het
eigen inkomen van clienten (Wajonguitkering).
 Dagbesteding bekostigd uit Wlz indicatie,
vanuit PGB, onderaannemerschap in
opdracht van andere zorgaanbieders en
Wmo-indicatie in natura (voor 6 cliënten).
De ouders moeten een PGB-aanvraag doen, met
ondersteuning door de Blomhoeve over hoe de
zorgbehoefte geformuleerd moet worden.
Antwoord op vragen:
Zijn er knelpunten?
Ja, wat betreft de financiering van de zorg: lange
aanvraagtermijnen van PGB, wel eens tot 6
maanden. Uitbetaling door SVB duurt nog langer.
Door problemen met uitbetaling van de PGB’s
moet WoonCadans veel rekeningen voorschieten.
De afgegeven indicatie geeft de zorgnoodzaak aan,
maar de hoeveelheid verleende zorg moet wel
aangetoond worden.
Van vraag naar ‘ in zorg’, soms gaat het ineens
niet meer thuis, dan duurt het lang. Via
overbruggingszorg in natura kan het wel snel
gaan. WoonCadans heeft daarin goede ervaringen
met Drechtsteden.
Rolf de Folter bedankt dhr. Van den Berg voor zijn
presentatie en biedt aan om zo nodig in de
toekomst mee te denken als er problemen
mochten ontstaan.

5 Terugkoppeling uit:
Wim en Huug zijn hierbij aanwezig geweest.
 BIO bijeenkomst
Iedereen deed zijn zegje. Een van de uitkomsten is
Evaluatie Wmouitvoeringsprogramma op : oproep om het systeemdenken los te laten. De
gemeente kent haar klanten nog niet goed.
22 februari
Communicatie moet nog opgestart worden. Er was
helaas weinig belangstelling vanuit de
gemeentepolitiek.
 Regionale adviesraad
Wmo Drechtsteden
vergadering 6 maart jl.

Wim vertelt dat het rapport op basis van onze
interviews is besproken en met waardering is
ontvangen. Tijdens deze vergadering is ook
(uitgebreid) gesproken over de tools voor het
berekenen van de eigen bijdrage bij het CAK en de
voor- en nadelen van een regionale tool voor de
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Drechtsteden. Naar aanleiding van de uitspraak
van het College van Beroep worden de
beleidsregels Maatwerkvoorzieningen nu
bijgesteld. De regionale raad heeft al vaker
gevraagd naar de hoogte van het budget wat
thuiszorgorganisaties krijgen, maar dat wordt niet
gegeven.
 Werkgroep Eenzaamheid
(door M. Tanis)

Op 13 februari was er weer een vergadering,
vertelt Monica. Er is een plan besproken en
vastgesteld. Dat komt nog naar ons toe.

 Werkgroep mantelzorg en Van de laatste vergadering van de werkgroep
Seniorenraad (door R.
mantelzorg is geen verslag gemaakt. Er is een
Schook)
communicatieplan richting burgers is in
ontwikkeling. De Seniorenbeurs staat gepland op
donderdag 5 oktober in Landvast. De Seniorenraad
vindt het behoud van de winkelvoorzieningen in de
wijken erg belangrijk. Ook beijvert zij zich voor
voldoende woningen voor ouderen.
 Overige regionale of
lokale bijeenkomsten

6

Mededelingen van de
gemeente:
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Naar aanleiding van
-Armoedebeleid is een thema voor de Wmoadviesraad om te volgen. Mineke wil ter
vergelijking wel eens wat vertellen over het
armoedebeleid in Ridderkerk. Dit wordt positief
ontvangen en zal gepland worden.
-Mineke meldt verder dat zij lid is geworden van
de bewonersvereniging van Alblasserwerf, die
zoekt actief contact met de buurtbewoners.

Evaluatierapport
Wmo-uitvoeringsprogramma 20152016

Aankondiging
adviesaanvraag t.a.v.
herijkt Wmouitvoeringsprogramma 2017-2018

Aankondiging BIO
rondom Beschermd
Wonen
Signalen uit het veld

Door een fout bij de verzendklaar maken van de
stukken is het evaluatierapport niet verspreid aan
de leden. Judith zal het alsnog rondsturen en het
zal geagendeerd worden voor de volgende
vergadering.

Actie:
Judith

Adviesaanvraag is op komst.

Op 23 mei staat een BIO gepland over Beschermd
Wonen, t.z.t. ontvangt de Wmo-adviesraad een
uitnodiging.

 Mineke heeft gehoord dat over de komst van
een medisch kinderdagverblijf in Alblasserdam
wordt nagedacht.
 Rita gaat navraag doen naar het overleg
rond DOK11.
Concept jaarverslag 2016, Met enkele tekstuele wijzigingen wordt het
jaarverslag vastgesteld. Judith zal de verzendlijst
ter vaststelling
van vorig jaar opzoeken en rondsturen aan de
leden. Het zal behalve aan het college ook aan
andere maatschappelijke organisaties toegestuurd

Actie:
Judith
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worden.
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Naar aanleiding van:
Omdat er ondanks een herinnering geen reactie is
ontvangen op het uitgebrachte advies in maart
2016 t.a.v. bekendmaking van de beschikbaarheid
van cliëntondersteuning, wordt afgesproken dat
Judith Hans Erkens opnieuw zal herinneren
hieraan.
Opzet voor jaarplan 2017, Het contact onderhouden met de achterban om
ter verdere uitwerking
signalen op te halen vinden de leden van belang.
Manieren hiervoor zijn bijvoorbeeld het uitnodigen
Onderdelen:
van cliëntenraden of het organiseren van
-advisering
themabijeenkomsten. De werkwijze voor het
-monitoring
komende jaar moet nog bepaald worden. Besloten
-verkenning nieuwe rol voor wordt om de bespreking van de modellen in mei
Wmo-adviesraad in
aanstaande eerst af te wachten. Dit onderwerp
samenwerking met de
komt daarna terug.
gemeente
- -externe communicatie,
o.a. opzetten website

10 Samenstelling Wmoadviesraad i.v.m. vertrek
Joyce Schaper,
-gewenste aanvulling

Huug Alblas meldt dat hij medio dit jaar wil gaan
stoppen. Daarmee komt er dus nog een vacature.
Hij vraagt aan Judith om de oproep voor nieuwe
leden te mogen ontvangen.

Actie:
Judith

Actie:
Judith
-Op
actielijst
zetten

Actie:
Judith

11 Rondvraag:

Op 15 mei zal de gemeente enkele modellen
Voorbereiding presentatie presenteren voor nieuwe vormen van burger- en
cliëntparticipatie en een nieuwe rol voor de Wmomodellen door gemeente
adviesraad daarbij. Judith vertelt dat Hans Erkens
in volgende vergadering
heeft gevraagd om een vooroverleg met haar en
Mariëtte Teunissen, ter voorbereiding van deze
presentatie. Als bijdrage daaraan formuleert de
Wmo-adviesraad een aantal wensen en
aandachtspunten, om mee te nemen naar dat
overleg.
-Het dringende verzoek is dat de gemeente nu met
concrete voorstellen (voor een bepaald model of
enkele modellen) komt, waarna op korte termijn
ook een keuze gemaakt wordt.
-Het verzoek is dat de gemeente hierbij ook
uitspraak doet over de reikwijdte van de Wmoadviesraad (al of niet goedkeuring van het verzoek
om verbreding naar een adviesraad Sociaal
Domein). Deze vraag is namelijk al eerder en
vaker gesteld.
-Indien inderdaad gekozen wordt voor verbreding,
dan svp ook aandacht voor de consequenties voor
de adviesraad, wat betreft de benodigde kennis en
de gevraagde tijdsinvestering van de leden.
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11 Rondvraag

-Bij het overdenken van een nieuwe rol voor de
adviesraad svp de vraag meenemen: op welk
Voorbereiding presentatie moment in de beleidsontwikkeling is het
meedenken van de adviesraad het meest effectief?
modellen (vervolg)
-Indien de adviesraad in de toekomst vroegtijdig in
het proces betrokken wordt, dan wil de adviesraad
wel graag officieel adviesrecht behouden aan het
eind van de beleidsontwikkeling, d.w.z. als er een
beleidsstuk is opgesteld.
-Juist als er in de toekomst vaker voor gekozen
wordt dat de adviesraad participeert in
gemeentelijke werkgroepen (zoals momenteel in
de werkgroep Mantelzorg), vindt de adviesraad het
van belang dat de deelnemende leden gelegenheid
houden tot onderlinge afstemming met de andere
leden (dus zijn voldoende vergaderingen verspreid
over het jaar daarvoor nodig).
-De leden van de adviesraad zien hun rol in
gemeentelijke werkgroepen eerder als een soort
‘toehoorder’ dan direct participant (om de
onafhankelijkheid te behouden).
-De Wmo-adviesraad blijft het van belang vinden
om af en toe de achterbannen te raadplegen om
de gevolgen van het beleid te toetsen.
Judith zegt toe deze punten in te brengen.
Actie:
Ook willen de leden graag de voorbeelden uit
Judith
andere gemeenten ontvangen, die Zorgbelang
heeft verzameld en zal aanreiken aan de
gemeente.
De Wmo-adviesraad wil ook graag weten wat de
vervolgacties zijn van de gemeente inzake het
lokaal gezondheidsbeleid. Judith zal dit navragen
bij Hans Erkens.

11 Sluiting

Actie:
Judith

Met dank voor ieders bijdrage sluit de voorzitter de
vergadering om 21.40 uur.

Pagina 6 van 6

