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Datum:  21 december 2021 
Betreft:   Signalen maatwerkvoorzieningen 
 
 
Beste Alex, 
 
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft de afgelopen tijd verschillende signalen 
binnengekregen over maatwerkvoorzieningen.  
 
1. Huishoudelijke ondersteuning 
Via meerdere personen kwamen hulpvragen binnen op het gebied van huishoudelijke ondersteuning 
van mensen die wel een indicatie via de Wmo hebben gekregen maar waarbij er momenteel geen 
mogelijkheden zijn om deze hulp ook daadwerkelijk aan te bieden. Het gaat hierbij niet om aanbieders 
met een religieuze identiteit bij wie cliënten bereid zijn een langere wachttijd te accepteren, omdat zij 
specifiek voor die aanbieder kiezen. 
 
Vraag: Zijn er wachtlijsten voor huishoudelijke hulp? Zo ja op welke wijze wordt er gewerkt aan 
oplossen en zijn er afspraken gemaakt om te prioriteren en of minder noodzakelijke hulp af te 
schalen? Kun je deze afspraken met ons delen? 
 
2. Dagbesteding voor slechtziende/blinde 
Via een ander persoon kwam de melding dat er voor een slechtziende/blinde wel een indicatie voor 
dagbesteding was afgegeven maar dat er binnen de Drechtsteden geen passende dagbesteding is 
voor deze doelgroep. De aangeboden dagbesteding was meer gericht op mensen die ook een 
verstandelijke beperking hebben. 
 
Vraag: klopt het dat er in de regio geen adequate dagbesteding is voor slechtzienden? Zo ja kun je 
aangeven op welke wijze de SDD dan antwoord geeft op deze hulpvraag? 
 
3. Stalling van/overkapping voor scootmobielen 
Van verschillende inwoners en van Pameijer horen wij dat de aanvraag voor een scootmobiel wordt 
afgewezen als de klant geen stalling of overkapping heeft. Een groep klanten kan een stalling/ 
overkapping laten maken en zelf betalen. Een groep klanten kan dit niet. We vragen aandacht voor 
deze groep. 
 
Vragen: 

• Klopt het dat de aanwezigheid van een stalling randvoorwaardelijk is voor de toekenning van 
een scootmobiel; 

• Wordt er een alternatieve  voorziening  geboden aan inwoners die geen stalling kunnen 
realiseren en waarvoor een dergelijke voorziening wel noodzakelijk is;  

• In hoeverre zijn er met woningbouwverenigingen afspraken gemaakt over het in overleg 
realiseren van een stalling (we weten dat dit in sommige gemeenten in Nederland is gebeurd); 

• Komt de SDD inwoners die onvoldoende middelen hebben om de stalling te realiseren 
anderszins tegemoet. 

 
 
 



 
 
We zijn benieuwd naar je reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht  
 
 
 

 
 
 
Jan Slappendel, 
Voorzitter 
 
 
 
 


