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Verslag vergadering AW&JD, 30 juni 2022 

 
Aanwezig: Jannie Storm, Tjipke van der Plaats, Nick Bootsman, Arie Kuperus, Ellen Molenaar 
(voorzitter), Hans Bax, Ton Sins, Piet Boelsma (leden) en Mariëtte Teunissen (beleidsinhoudelijk 
ondersteuner) 
Afwezig: Dymph Smeele 
 

Agenda 
punt 

Omschrijving 

1 Verslag 18 mei 2022: wordt vastgesteld.  
 

2 Voortgang/ ter bespreking 
 
Wijkgericht werken:  
Team west heeft gesproken met een wijkverpleegkundige van Aafje en heeft bij de Koloriet 
gesproken met een van de buurtwerkers. Er wordt weinig tot niets georganiseerd voor 
jongeren. Het is lastig een overzicht te krijgen over wat er georganiseerd wordt in de wijk. Er 
is behoefte aan een sociale kaart. Buurtwerkers die langer actief zijn in een wijk weten beter 
wat er georganiseerd wordt. Als je de stad nog niet zo goed kent, moet je er zelf achteraan.  
Deelnemers aan de wandelgroep van Crabbehoeve gaven aan dat de stoepen in Crabbehof 
onregelmatig zijn. Verder werd aangegeven dat ze lang moeten wachten op een aanpassing 
van een rolstoel. Dit ligt aan de leveranciers, je krijgt geen vervanging als je rolstoel in 
onderhoud is (dit kan wel vier weken duren). Daarnaast kwam de wachtlijst voor 
huishoudelijke ondersteuning aan de orde. Klanten moeten soms vier weken wachten of 
krijgen minder hulp per keer. Bij ziekte is er geen vervanging. We houden de ontwikkelingen 
in de gaten.  
 
Team oost heeft met een buurtwerker gesproken. Ze is een jaar bezig en heeft 16 uur voor 
een wijk als Stadspolders. Er is geen ruimte in Stadspolders om mensen te spreken, dan 
moeten ze naar Sterrenburg. Ook zij weet niet goed wat er speelt in de wijk en wat er 
georganiseerd wordt. Ze is begonnen met een groep vrouwen die de taal niet goed  
spreken en niet goed rond kunnen komen. Stadspolders is een wijk met weinig voorzieningen 
in vergelijking met Wielwijk, Crabbehof en Krispijn.   
De GGD-monitor geeft inzicht in de samenstelling en problemen in een wijk  
 
Team centrum gaat in gesprek met Jannie om vorm te geven aan het wijkgericht werken. 
 
Terugkoppeling werkbezoek op 12 mei jl.): met twee wethouders (Rik en Peter). Wijk voor 
Wijk heeft uitgelegd hoe ze vanuit en met de wijkbewoners activiteiten opzetten. Ze hebben 
een laagdrempelige koffie-inloop en zo betrekken ze inwoners. Ze missen de vrijheid en de 
middelen om meer te doen voor de inwoners. Er is geen ongelabeld geld voor wijken. Het 
gaat om kleine bedragen, maar het aanvragen kost veel tijd (erg bureaucratisch). 
Opdracht voor Hbo-studenten: hoe zorg je ervoor dat een wijk samenredzaamheid wordt? 
Aan de hand van de rode draden uit west willen we laten onderzoeken hoe het in andere 
wijken is. Wat is ervoor nodig om een wijk meer samenredzaamheid het maken? Jannie, 
Dymph en Mariette gaan in gesprek met HBO Drechtsteden. 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wijkgericht-werken/


2 
 

(Toekomst van de) Regionale Adviesraad, de samenwerking vanuit de Regionale Adviesraad 
met de cliëntenraad regio Drechtsteden wordt als eerste opgepakt.  
 
Werkgroep Wonen, de werkgroep gaat een klankbordgroep opzetten. Aan de hand van het 
Muzes-onderzoek, bespreken ze de beleving van cliënten. Daarnaast is de doorstroming bij 
bijvoorbeeld het Leger een punt van aandacht. Het gaat om bureaucratische regels, mensen 
hebben geen regiobinding of reageren niet op woningaanbod omdat het niet passend is, maar 
ze moeten wel reageren.  
 
Werkgroep Dordt Inclusief, de werkgroep is bezig met de toegankelijkheid van winkels, 
daarna pakken ze weer een ander thema op. We gaan geen vignet gebruiken maar een soort 
pluim. Nav deze actie laten we zien wat de werkgroep allemaal doet. 
Wat betreft de Fixi-meldingen: de ene keer wordt het snel opgepakt (vooral bij eenvoudige 
meldingen), de andere keer duurt het erg lang, zoals het ontbreken van een op-/afrit.  
 
Toetsingscriteria toegankelijkheid worden vastgesteld, het is een goede basis. De criteria 
verspreiden we via sociale media. 

 
Werkgroep Wmo, er is gesproken over de problemen bij Stroomlijn. Alle klanten hebben een 
ansichtkaart gekregen. 
Mantelzorg: er is een personeelstekort bij zorgaanbieders, dat leidt tot een groter beroep op 
mantelzorgers. 
 
Overleg Gemma Smid, we worden betrokken bij de dialoogfase van de aanbesteding. Jannie, 
Dymph, Piet, Mariette en een van de leden van de werkgroep Wmo bereiden dit voor. 
 
Inwonerspanel: het thema wordt mantelzorg. Mariette bereidt dit voor met de werkgroep 
Wmo. 
 
Politiek akkoord 2022-2026: bespreken we met de ambtenaren op 11 oktober. Het hoofddoel 
van dit overleg is kennismaken. Jannie zit voor. Wat moet het overleg voor de ambtenaren 
opleveren en waar willen zij ons bij betrekken/ waar zien zij een rol voor de Adviesraad? En 
waar willen we bij betrokken worden.  
 
Inwerkprogramma nieuwe leden wordt vastgesteld.  
 

3 Signalen 
 
Wijkteams: de druk op de wijkteams is enorm, we maken ons zorgen over de wachtlijsten. 
Zijn er verschillen tussen de wijken?  Leidt de wachttijd voor problemen en hoe vaak zorgt de 
wachttijd ervoor dat de problematiek escaleert en er zwaarder zorg ingezet moet worden? 
We willen dit nader uitzoeken (Ellen en Ton pakken dit op) en bespreken dit op de volgende 
vergadering. 
 
De PGB-tarieven zijn verlaagd: dit levert problemen op. Cliënten kunnen hun zorgverleners 
niet meer betalen en zorgverleners willen niet werken voor een lager tarief. We nemen dit 
signaal mee naar de SDD. 
 

4 Volgende vergaderingen:  
Agendapunten: evaluatie werkgroepen en wisselend voorzitterschap en wachtlijsten bij de 
wijkteams. 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/20210906-Muzus-x-SDD-Samenvatting-Klantbeleving-Beschermd-Wonen-Opvang.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/07/Toetsingscriteria-toegankelijkheid-Adviesraad-Dordrecht.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/06/QA-Drechthopper-in-de-knel.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/06/Kaart-drechthopper.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/integraal-en-meerjarig-sociaal-domein-2023-2027/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/07/Inwerkprogramma-nieuwe-leden-Adviesraad-Wmo-Jeugd-Dordrecht.pdf
https://www.pgb.nl/pgb-debat-23-juni-2022-uitgebreid/
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13 oktober. Voorzitter: Piet 
24 november. Voorzitter: Hans 
15 december met etentje. Voorzitter: Jannie. Agendapunt: evaluatie van het functioneren van 
de Adviesraad. 
 

 


