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Datum:
Aanwezig

28 augustus 2017
Rolf de Folter (voorzitter), Mineke Boon, Wim van Krimpen, Bram Schep,
Harry Struik en Monica Tanis (leden)
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)

Te gast

Martha Klok, namens Gehandicaptenadviesraad en enkele andere leden (bij
agendapunt 2)
Hans Erkens, gemeente Alblasserdam (bij agendapunt 4)

Afwezig met
bericht

Nelleke Reijneveld en Rita Schook

Agendapunt
1

Opening en vaststellen agenda

2

Aanwezigheid van Martha Klok
van het Gehandicaptenplatform
i.v.m. signalen
 Signalen t.a.v. Woonkracht
10 en de nieuwe
Woningwet, CAK en
Welzorg ivm
scootmobielen,
hulpmiddelen in de
terminale fase

Actie
Rolf opent de vergadering en heet allen van
harte welkom, in het bijzonder Martha Klok
en de andere leden van het
Gehandicaptenplatform.
Martha Klok brengt de volgende punten in,
met het verzoek om deze punten te
onderzoeken en terug te koppelen wat
hiermee gedaan wordt.
CAK:
De eerste vraag gaat over eigen bijdrage
voor onroerende woonvoorzieningen, wat is
de kostprijs en hoe lang duurt die eigen
bijdrage? Afgesproken wordt dat de Wmoadviesraad hierover een casus indient bij de
regionale raad. Wim zal navraag doen hoe de
tarifering is opgebouwd en hoe lang die door
loopt.
Welzorg: Er zijn veel klachten over lange
wachttijden, zelfs tot 10 tot 14 dagen, bij
kapotte scootmobielen en elektrische
rolstoelen. Dit is ontoelaatbaar. Graag wil ze
weten wat hierover in de prestatieafspraken
staat. Ook meldt zij dat er geen periodiek
onderhoud en technische inspectie wordt
gepland. Dit is (helaas) geen verplichting,
meldt Wim van Krimpen. De leverancier
Medipoint doet naar verluidt het beter.
Woonkracht 10: Woningaanpassingen worden
1

Vervolg signalen uit
Gehandicaptenplatform

na verhuizing of overlijden standaard
verwijderd uit het huis. Dit vindt Martha heel
schrijnend, omdat het geldverspilling is. Zij
pleit er voor om eerst te zoeken naar een
nieuwe huurder die de aanpassingen nodig
heeft. En als die niet te vinden is, om dan
pas de aanpassingen te verwijderen. Harry
geeft aan dat de huurdersraad van de
woningcorporatie al vaak heeft gepleit dat de
nieuwe bewoners er voor mogen kiezen om
de aanpassingen al of niet over te nemen.
Vragen zijn: Hoe lang blijven de woningen
leeg? Wat zijn de spelregels? Afspraak: Harry
doet eerst navraag bij de huurdersraad van
Woonkracht 10. Zo nodig richten we ons tot
de directie.
Hulpmiddelen in de terminale fase:
Dit is een zaak voor het zorgkantoor en niet
voor de Wmo of SDD, geeft de adviesraad
aan. Hier kan de adviesraad dus helaas geen
actie op ondernemen.
Tot slot geeft de Gehandicaptenadviesraad
het signaal af dat bij iemand de toekenning
van extra huishoudelijke hulp in verband met
de zorg voor een partner in de terminale fase
te lang op zich heeft laten wachten.
Ook dit zal de Wmo-adviesraad via Wim van
Krimpen meenemen naar de regionale raad.
Actie: Wim

3

4

Vaststelling verslagen
- verslag vergadering 15 mei 2017
en doornemen actielijst
- verslag extra vergadering 10 juli
2017

De verslagen worden ongewijzigd
vastgesteld.

Bespreking voorstellen werkgroep
t.a.v. kaders en invulling nieuwe
adviesraad, (Raamwerk, Plan van
Aanpak en Profielschets)
in aanwezigheid van Hans Erkens

Er worden verschillende opmerkingen
gemaakt, die verwerkt zullen worden in het
Raamwerk.

Actiepunten:
1-150517, 3-150517 en 4-150517 zijn
uitgevoerd.
Wat betreft de nieuwe website: Bram heeft
hem klaar staan , maar wil graag nog
feedback ontvangen. Afspraak: iedereen
bekijkt de website binnen 2 weken.

Actie:
allen

-Volgens Hans kan naast Zorgbelang ook de
SWA ondersteuning bieden en is dit
onderdeel van hun reguliere opdracht.
Rolf geeft aan dat dit expliciet moet worden
benoemd (onder 8) en dat de gemeente
hierover zelf duidelijke afspraken met de
SWA moet maken.
Besloten wordt om te vermelden dat Passend
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Vervolg bespreking voorstellen
werkgroep

onderwijs niet tot het aandachtsgebied gaat
horen. Deze doelgroep krijgt hoogstwaarschijnlijk ook zorg of begeleiding vanuit
de Jeugdwet.
Het verzoek van de adviesraad is om te
specificeren wat er t.a.v. Jeugd op lokaal
niveau aan beleidsvorming en advisering ligt.
En welke deskundigheid/ ervaring wordt
gevraagd van de zetels rond Jeugd. Actie:
Judith in overleg met Mariette Teunissen en
Hans.
Rolf vraagt hoeveel cliënten er in
Alblasserdam ondersteuning krijgen vanuit
Jeugdwet. Hans zal dit navragen bij de Dienst
Gezondheid en Jeugd ZHZ (actie: Hans).
Speerpunten:
Besloten wordt om als 2e speerpunt te
kiezen: Aanpak van Armoede bij gezinnen
met jonge kinderen. Er is een Plan van
Aanpak Armoedebeleid in de maak, maar dit
is voorlopig nog niet beschikbaar is.
Profielschets:
De benodigde tijdsinvestering door de leden
wordt kort bediscussieerd. We komen uit op
circa 120 uur per jaar. Dat betekent
gemiddeld 12 uur verspreid over 10
maanden.
De eisen lijken wel hoog te liggen. Daarom
moet er in de advertentietekst een meer
toegankelijke beschrijving gemaakt worden.
De wens voor een lid met kennis t.a.v.
sociale media zou ook in de ondersteuning
gerealiseerd kunnen worden.
Paragraaf 6 Werkwijze/ samenwerking met
de achterban zal herschreven worden.
De vraag of deelnemers aan de werkgroepen
vanuit de achterban ook een vergoeding
dienen te krijgen, wordt kort besproken. Het
lijkt financieel niet echt haalbaar (gaat om
veel mensen). Mocht er een structurele
werkgroep geformeerd worden, dan zou dit
heroverwogen kunnen worden.
Frequentie periodiek overleg met de
contactwethouder.
We komen uit op minimaal 2 keer per jaar de
contactwethouder in de vergadering.
Ondersteuning:
Het moet duidelijk zijn op welke
ondersteuning de adviesraad aanspraak op
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Vervolg bespreking voorstellen
werkgroep

kan maken. Immers: de adviesraad wordt
kleiner en de samenwerking met de
achterban vraagt meer werk.
Het verzoek aan Hans Erkens is om een
begroting te maken, met het werkbudget
voor de adviesraad en het budget voor de
ondersteuning door Zorgbelang en de SWA.
Actie: Hans
Afgesproken wordt dat het Raamwerk wordt
bijgesteld en omgezet wordt in een
reglement (Actie: Judith en Mariette)
Alle leden reageren via een feedbackronde
per mail, en wordt het in oktober met
wethouder bespreken en goedgekeurd.
Afspraken:

-Voor 30 oktober moet de startbijeenkomst al
helemaal voorbereid zijn, met programma en
de uitnodiging uitgestuurd zijn.
-Wegens de vakantie van Judith in september
zal Mariette Teunissen benaderd worden met
het verzoek of zij de startbijeenkomst kan
helpen voorbereiden. Er wordt een
voorbereidingsoverleg gepland op maandag 25
september, vanaf 19.30 tot 21.00 uur.
-Judith zal Hans vragen om de datum en locatie
voor de startbijeenkomst in november met de
wethouder te bepalen.
-Hans zoekt de lijst met genodigden voor een
eerder gehouden bijeenkomst op. Zo nodig kan
de regionale participatiekaart nog gebruikt
worden ter aanvulling.
-Alle huidige leden denken na of zij in de
nieuwe raad willen komen en laten dit voor
15 september weten aan Rolf. Die geeft dit
dan door aan Hans.

5 Ingekomen en verzonden stukken

Verzonden
-Jaarverslag 2016 naar
maatschappelijke organisaties
Ingekomen
-Uitnodiging 'Avond voor de Jeugdhulp De binnengekomen post wordt ter
ZHZ' op 30 augustus

kennisgeving aangenomen.

-Uitnodiging voor overleg Ouderenzorg
Voorlopig lijkt niemand in de gelegenheid te
1e lijn op 5 september a.s. door
zijn om naar de twee themabijeenkomsten te
Steunpunt KOEL, regionale
gaan.
Ondersteuningsstructuur (ROS) ZHZ.
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Terugkoppeling uit:
 Regionale adviesraad Wmo
Drechtsteden vergadering 8
mei en 5 juli (mondelinge
toelichting door Wim van
Krimpen)

 BIO over Beschermd Wonen
23 mei 2017 (door Bram
Schep)

Wim geeft een mondelinge toelichting.
Er ligt een voorstel tot afschaffing van de
subsidieregeling Dienstencheques
Huishoudelijke ondersteuning. Het
Drechtstedenbestuur wil de regeling nu gaan
afschaffen, per 1 juli 2018.
Extra Rekentool voor de eigen bijdrage
binnen de Drechtsteden is nu in de lucht.
Oproep Vervoerspanel: doorsturen aan de
leden en aan de Gehandicaptenadviesraad
(actie Judith, uitgevoerd)
Bram meldt dat er nu een pilot gaande is
voor 24 bewoners van Beschermd Wonen,
waarbij zij geleidelijk overgaan naar
intensieve ambulante begeleiding.

7 Signalen uit het veld

Er zijn geen andere signalen dan die van het
Gehandicaptenplatform, besproken bij
agendapunt 2.

8

De eerstvolgende reguliere vergadering van de
adviesraad staat onder voorbehoud gepland op
30 oktober. Wethouder Dorien Zandvliet is dan
te gast ivm vaststelling van de kaders voor de
nieuwe adviesraad.
Overige agendapunten: de Visie DOK 12, ter
bespreking

Mededelingen en rondvraag
Zijn er mededelingen en punten
voor de rondvraag?

9

Sluiting

Agendapunt voor 4 december:
de transformatieagenda Beschermd Wonen en
Opvang 2017-2020 ter bespreking
De voorzitter sluit de vergadering , met dank
voor ieders inbreng.
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