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1.  Inleiding 
In dit jaarverslag leest u wat we als Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht in 2022 gedaan hebben. 
Onze kerntaak is gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W over de Wmo en de 
jeugdhulp. Dit doen we op basis van ervaringen en signalen van inwoners uit Dordrecht.  
 
2.  Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
In deze paragraaf gaan we in op de werkwijze van de Adviesraad. Achtereenvolgens komen de 
samenstelling, de vergaderingen en de werkgroepen aan de orde. Bij de werkgroepen gaan we ook in 
op hun activiteiten. 
 
2.1 Samenstelling Adviesraad 
Leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd, met hun aandachtsgebieden 
 

Leden Werkgroepen Aandachtsgebieden Gebied 

Gerard Bakker, 
tot 1 maart 

 Communicatie en PR 
 

Centrum 

Hans Bax Wonen en Wmo BW/BT, huisvesting kwetsbare groepen, 
verstandelijk gehandicaptenzorg,  
individuele begeleiding en dagbesteding 
 

West 

Piet Boelsma 
 

Jeugd Jongerennetwerk Oost 

Nick Bootsman, 
tot 26 november 
 

Dordt Inclusief 
(trekker) 

Inclusieve samenleving Centrum 

Ellen Molenaar 
 

Wonen (trekker) Dak- en thuislozen, BW/BT, huisvesting 
kwetsbare groepen, armoede en 
schuldhulpverlening 

Centrum 

Tjipke van der 
Plaats 

Wmo (trekker) Regionale Adviesraad, AKOR 
 

Oost 

Dymph Smeele 
 

Dordt Inclusief 
en jeugd  

Inclusieve samenleving, Jongerennetwerk, 
huisvesting jongeren, 18-/18+ 
 

West 

Jannie Storm, 
interim-
voorzitter 
 

Jeugd en Wmo Jeugd, cliëntondersteuning, armoede en 
schuldhulpverlening 
 

West 

Arie Kuperus 
 

Wonen en Wmo Dak- en thuislozen, BW/BT, huisvesting 
kwetsbare groepen, ouderenzorg/dementie en 
mantelzorg 

Oost 

Ton Sins 
 

Wonen en Wmo Dak- en thuislozen, BW/BT, huisvesting 
kwetsbare groepen, eenzaamheid en huiselijk 
geweld 

Centrum 

 
Medewerkers van de Adviesraad 
De Adviesraad werd ondersteund door medewerkers vanuit Zorgbelang Inclusief: Mariëtte 
Teunissen, als beleidsinhoudelijk en Alberta van den Dool als secretariële ondersteuner. Vanaf half 
september werd, Naomi Ziere, de opvolger van Mariëtte, ingewerkt. Half december bleek de 
invulling van de functie niet passend. Zowel Zorgbelang Inclusief als wij gaan op zoek naar een 
opvolger. Wij trekken hierin samen op met de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden. 
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Nieuwe voorzitter 
Jannie Storm is per 1-1-2022 interim-voorzitter geworden. In de loop van het jaar gaf ze aan geen 
voorzitter van de Adviesraad te willen worden. We zijn toen gestart met de werving van een nieuwe 
voorzitter. Half december is Mirjam Karsten begonnen aan haar inwerkperiode als nieuwe voorzitter. 
Per 1-1-2023 is ze officieel de nieuwe voorzitter1 van de Adviesraad geworden. 
 
2.2 Vergaderingen: we hebben acht keer vergaderd. We zijn in 2022 minder gaan vergaderen. 
Enerzijds spraken de leden elkaar ook bij de vergaderingen van de werkgroepen en de gebiedsteams, 
anderzijds bleef op deze manier de totale belasting voor de leden wat meer in balans. Daarnaast 
hebben we minder uren beleidsinhoudelijke ondersteuning. Door minder te vergaderen kon de 
ondersteuner haar tijd ook aan andere zaken besteden. De verslagen van de vergaderingen staan op 
de website en treft u hier aan.  
 
2.3 Werkgroepen 
De Adviesraad heeft de volgende vier werkgroepen. Zie ook 2.1 met het overzicht van de leden, de 
aandachtsgebieden en werkgroepen.  
 
2.3.1 Werkgroep Jeugd 
De leden van de Adviesraad met dit aandachtsgebied halen signalen op, doen onderzoek en bereiden 
de adviezen rond jeugdhulp voor (zie 5.2). Deze werkgroep onderhoudt ook de contacten met het 
Regionale Netwerk cliëntenparticipatie in de jeugdhulp ZHZ, het Jeugd Ervaringen Team (JET) en het 
Ouderplatform ZHZ. 
 
Jongerennetwerk: samen met het Ouderplatform willen we ervaringen van jongeren met jeugdhulp 
ophalen. We zijn daarom in juni gestart met een Jongerennetwerk. Het Jongerennetwerk wordt 
gevormd door een groep van acht jongeren die met enige regelmaat met ons mee willen denken, 
hun ervaringen willen delen en ook zelf signalen gaan ophalen. We zijn gestart met een vragenlijst 
over wonen. Op 23 november hebben een kennismakings- en themabijeenkomst georganiseerd om 
over de resultaten en de ervaringen door te praten. De enquête is ingevuld door 65 jongeren, hieruit 
blijkt onder andere dat 85% van hen zich door het gebrek aan woonruimte en perspectief hierop 
zorgen maakt over de toekomst, en 40 % van de jongeren hierdoor psychische klachten heeft. 
 
Regionaal Netwerk cliëntenparticipatie in de jeugdhulp: een paar jaar geleden hebben we samen met 
JET, het Regionaal Netwerk opgezet. Advies-, cliëntenraden en belangenbehartigers uit de regio ZHZ 
nemen deel aan dit Netwerk. In het Netwerk worden ervaringen/signalen gedeeld, kennis 
opgehaald/gedeeld en daar waar mogelijk brengen we gezamenlijk advies uit. 
 
Ontwikkeltafels: in het voorjaar van 2022 zijn de fysieke en bestuurlijke ontwikkeltafels inkoop 
jeugdhulp gestart. Aan de ontwikkeltafels wordt de uitwerking van de inkoop van de jeugdhulp 
besproken. Aan het Regionaal Netwerk is gevraagd hieraan deel te nemen vanuit cliëntperspectief. 
Jannie Storm neemt, naast een van leden van JET en het Ouderplatform, deel aan de fysieke 
ontwikkeltafels. Onder- werpen waren, onder andere, passend zorgaanbod, jeugdhulpgebruik, 
ervaringsdeskundigheid en crisishulp. 
 
Overleg JET/Ouderplatform/Adviesraad/Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)/Voorzitter Netwerk MT: 
Jannie Storm nam als interim-voorzitter deel aan het overleg met JET, het Ouderplatform en de SOJ. 
Dit overleg heeft drie keer plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken over de ontwikkeltafels en 
het cliëntervaringsonderzoek (CEO). 
 

 
1 Alle blauwe/onderstreepte woorden bevatten een link naar meer informatie. 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Nieuwe-voorzitter-voor-de-Adviesraad-Wmo-en-Jeugd-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/verslagen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/themas/jongerennetwerk-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/woningcrisis-voor-jongeren/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Infographic-gevolgen-wooncrisis-voor-jongeren.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
https://www.jeugdzhz.nl/Ik_ben_een_Jeugdhulpaanbieder/Ontwikkeltafel
https://www.jeugdzhz.nl/Ik_ben_een_Jeugdhulpaanbieder/Bestuurlijke_Ontwikkeltafel
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Bijeenkomst over het CEO: op 7 september was er een bijeenkomst over het CEO. De leden van de 
werkgroep jeugd waren aanwezig. Als Adviesraad vinden we het belangrijk dat ouders/jeugdigen hun 
ervaringen delen. Op basis van de ervaringen kan, daar waar nodig, het beleid en uitvoering 
verbeterd worden. We worden betrokken bij de duidingssessies over de resultaten en houden in de 
gaten of de gemeente daadwerkelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen.  
 
Bijeenkomst over ervaringen in de jeugdhulp: op 1 december was er nog een bijeenkomst voor de 
leden van het Regionaal Netwerk. Deze bijeenkomst stond in het teken van ervaringen ophalen en 
delen, bijvoorbeeld de gevolgen van de energiecrisis op jeugdhulp. Daarnaast gaf de voorzitter van 
de Regionale Adviesraad een toelichting op de verbreding van deze Adviesraad (van Wmo naar 
sociaal domein). 
 
2.3.2 Werkgroep Dordt Inclusief 
De werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundige leden, inwoners van Dordrecht met een lichamelijke 
beperking. Twee leden van de Adviesraad vormen de schakel tussen de werkgroep en de Adviesraad. 
De werkgroep is, onder andere betrokken bij de bouw van het nieuwe Huis van de Stad/Regio voor 
wat betreft de prikkelgevoeligheid en heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over inclusiviteit bij 
het sporten. 
 
Een toegankelijke openbare ruimte? Samen zorgen wij ervoor!: de leden van de werkgroep hebben 
nogal wat (slechte) ervaringen met de toegankelijkheid van de openbare ruimte. We vinden dat de 
toegankelijkheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente, inwoners, winkels, horeca 
etc. Wie kan wat doen of juist laten om ervoor te zorgen de openbare ruimte voor iedereen 
toegankelijk is. 
 
Pluimen voor de meest toegankelijke winkels: leden van de werkgroep ervaren aan den lijve dat de 
toegankelijkheid van de winkels te wensen overlaat. Overigens is de ene winkel makkelijk 
toegankelijk te maken dan de andere. Voor nieuwe winkels is het relatief eenvoudig, voor een 
winkelpand in de historische binnenstad is dat een stuk lastiger. Op 28 oktober heeft de wethouder, 
Chris van Benschop (met inclusiviteit in haar portefeuille), drie pluimen uitgereikt aan winkels die er 
veel aan doen om hun winkel toegankelijk te maken. 
 
2.3.3 Werkgroep Wmo  
Mantelzorg is een speerpunt van deze werkgroep.  We kregen signalen dat de druk op mantelzorgers 
toeneemt. Mensen blijven langer thuis wonen en door een personeelstekort zijn er minder 
medewerkers die zorg of ondersteuning kunnen geven. Om te horen hoe inwoners dit ervaren, 
hebben we een vragenlijst over mantelzorg opgesteld. De vragenlijst is ook verspreid onder de leden 
van de ouderenbonden in Dordrecht (zie 6.1). 
 
Ervaringen met mantelzorg: bijna de helft kan de mantelzorgtaken goed combineren met dagelijkste 
activiteiten en/of werk. Ruim een derde vindt het lastig om de taken te combineren, maar voelt zich 
niet overbelast. Een kleine 10% is overbelast geraakt. In 2023 komt er een nieuw mantelzorgbeleid, 
als onderdeel van integraal beleidsplan sociaal domein. We nemen de resultaten van de vragenlijst 
mee bij onze advisering. 
 
Huis van Morgen: in Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over 
hulpmiddelen/’slimme oplossingen’ die passen bij een specifieke aandoening. Het zijn hulpmiddelen 
waardoor mensen (langer) zelfstandig thuis kunnen blijven, eigen regie houden en die mantelzorgers 
ontlasten Samen met medewerkers van het Huis van Morgen in Bergen op Zoom hebben we een 
overleg gehad met wethouder Chris van Benschop waarin we gepleit hebben voor een Huis van 
Morgen in Dordrecht. De wethouder laat het een en ander uitzoeken, zoals wat is er al in Dordrecht 
op dit gebied, de kosten en mogelijke financiers. 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/bijeenkomst-regionaal-netwerk-op-7-september-2022/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/deel-je-ervaringen-met-jeugdhulp/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/bijeenkomst-regionaal-netwerk-1-december-2022/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/themas/vn-verdrag-inclusieve-samenleving/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/12/Een-toegankelijke-openbare-ruimte-samen-zorgen-wij-ervoor.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/toegankelijke-winkels-verdienen-een-pluim/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/mantelzorgers-in-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/huis-van-morgen-in-dordrecht/
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2.3.4 Werkgroep Wonen 
De werkgroep heeft gesproken met meerdere partners, zoals De Hoop ggz, Leger des Heils, Miro 
Thuis, GGD Nieuwe Start, SDD, Eddee, MEE buddyzorg. In deze gesprekken is de werkgroep de 
dialoog aangegaan met de uitvoerders van de lastige opgave om kwetsbare mensen hun eigen kracht 
te laten ontdekken en vandaar uit weer deel te nemen aan de maatschappij. De gesprekken hebben 
ervaren als inspirerende ontmoetingen. 
 
Klankbordgroep: om de ervaringen van cliënten zelf te horen heeft de werkgroep een klankbord-
groep opgericht. Hiervoor hebben we verschillende zorgaanbieders en ook cliëntenraden benaderd. 
Het doel is de beleving en mening van cliënten een vaste plek te geven in het denken over wonen 
voor kwetsbare groepen. De werkgroep wil de verhalen van cliënten horen om die mee te nemen in 
de adviezen. In 2022 zijn er twee bijeenkomsten van de klankbordgroep geweest. 
 
FOT: één lid  neemt deel aan de FOT (fysieke overleg tafel) waar alle aanbieders en gemeente met 
elkaar in gesprek zijn. 
 
Huisvesting kwetsbare groepen: de werkgroep wonen is gevraagd mee te denken/te adviseren over 
een nieuwe Agenda Huisvesting Kwetsbare groepen namens de regio ZHZ. Twee leden zijn hierbij 
betrokken. Om de input van de adviesraden uit de regio mee te nemen, is er een regiogroep 
samengesteld. Deze regiogroep bestaat naast de Dordtse leden uit 7 leden van adviesraden uit de 
regio. De regiogroep denkt met de twee leden van de werkgroep mee vanuit hun eigen gemeente. 
Deze regiogroep zal ook in 2023 blijven meedenken en samenwerken. 
 
Bijeenkomst over Beschermd Wonen (BW) en Huisvesting kwetsbare groepen: op 21 november 
hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de adviesraden Wmo/Sociaal Domein in de regio 
ZHZ. We hebben deze bijeenkomst samen met de (centrum)gemeente Dordrecht georganiseerd. 
Ambtenaren van de centrumgemeente Dordrecht gaven een toelichting op de stand van zaken. 
 
En verder: 

• We hebben in verschillende sessies uitgebreid deelgenomen aan de evaluatie van het 
beleidsplan ‘Van opvang naar wonen’. Hierna worden er drie wekelijkse bijpraatsessies 
gehouden om vaart te maken in de her- ontwikkeling van dit beleidsterrein. 

• We hebben meegedaan aan de evaluatie van de kleinschalige opvang in de regio. 

• Eén lid praat mee in de gemeentelijke werkgroep die over de eigen bijdrage van de opvang 
gaat. 

• Twee leden nemen deel aan de projectgroep crisisopvang kwetsbare jongeren die in 
opdracht van de gemeenteraad moet zorgen dat deze kwetsbare groep een aparte opvang 
krijgt. 

 
2.3.5 Wijkgericht werken 
We hebben Dordrecht verdeeld in drie gebieden West, Oost en Centrum. Ieder lid heeft een gebied 
als aandachtsgebied. Als een van de eerste stappen hebben we in kaart gebracht wat de specifieke 
kenmerken zijn per gebied op basis van het rapport ‘Data & duiding van het sociaal domein’ van de 
gemeente Dordrecht en de cijfers van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). We gaan in 
gesprek met netwerkpartners zoals medewerkers van het sociaal wijkteam, de voedselbank en 
Buurtwerk Dordrecht. Daarnaast sluiten we aan bij activiteiten, zoals een koffie-inloop, een lunch 
voor buurtbewoners of een wandelgroep. Dit alles in het kader van signaleren en netwerken. De 
signalen die we horen nemen we mee in de adviezen, zoals de signalen  over de Hopperpas voor 75-
plussers (zie 6.1). 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/bijeenkomst-beschermd-wonen-opvang-en-huisvesting-kwetsbare-groepen/
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Laagdrempelige servicepunten in de wijken en bevorderen samenredzaamheid in een wijk. Uit de 
gesprekken in de wijken hebben we twee rode draden gehaald. We horen dat inwoners niet weten 
waar ze moeten zijn als ze ondersteuning nodig hebben (1) en we vragen ons af wat ervoor nodig is 
om de kracht van een wijk, de samenhang en de samenredzaamheid te vergroten (2)? Zijn laag- 
drempelige servicepunten de oplossing voor de 1e rode draad en wat werkt om de kracht, de 
samenhang en samenredzaamheid te bevorderen?  Studenten van HBO Drechtsteden doen hier 
onderzoek naar, zij starten in 2023. 
 
2.3.6 GIPS2-team 
Het primaire doel van het GIPS-team is werken aan een reële beeldvorming bij kinderen over 
gehandicapten, daar is ieder lid op ingestapt. Hier ligt hun focus en hart. Het GIPS-team wordt 
gevormd door een actieve groep van 11 vrijwilligers met diverse handicaps. Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van basisscholen in Dordrecht maken al vele jaren op speelse wijze kennis met ‘het 
leven met een handicap’. Tijdens de voorlichting voeren de kinderen aan de hand van een spel 
allerlei opdrachten uit, waarbij zij zelf kunnen ervaren hoe het is om te leven met een handicap. Na 
het spel gaan leden van het de GIPS-team uitgebreid in gesprek met de leerlingen, waarbij er ruimte 
is voor alle vragen. 
 
Vanwege corona is er in de eerste helft van 2022 geen voorlichting geweest. In juni hebben de leden 
een keer met succes ‘proefgedraaid’ en sinds september is het aantal voorlichtingen weer als 
vanouds (gemiddeld 20 scholen op jaarbasis). 
Drie leden en de coördinator, Jan Kees de Vries, zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
het team. Jan Kees en Mariëtte dragen zorg voor de praktische schakel tussen het GIPS-team en 
Adviesraad. 
 
2.4 Afscheid Jan Slappendel / Opgroeien doe je dwars door de wetten en Dordtse regels heen! 
Op 31 maart hebben we officieel afscheid genomen van Jan Slappendel, als voorzitter van de 
Adviesraad. We hebben een inspiratiebijeenkomst georganiseerd over de overgang 18-/18+, een 
onderwerp dat Jan nauw aan het hart lag. Twee ervaringsdeskundige jongeren vertelden wat hen 
geholpen heeft bij de overgang van jeugdhulp naar Wmo, zoals goede steun, een plek om te wonen 
en een inkomen, kortom de big five. Vervolgens ging Rutger Hageraats, een van de directieleden van 
het Nederlands Jeugd Instituut, in op de problemen rond opgroeien naar volwassenheid. Ook hij ging 
in op de big 5. We sloten de middag af met een paneldiscussie ‘ Kun je in Dordrecht opgroeien dwars 
door de wetten en de regels heen?’. We kwamen tot de conclusie dat dit zeker kan. Partijen weten 
elkaar steeds beter te vinden, waardoor ze jongeren beter kunnen helpen. Maar we zijn er nog niet.  
 
2.5 Vrijwilligersprijzen in Dordrecht 
Elk jaar worden de Dordtse vrijwilligersprijzen uitgereikt. We hebben het Jongerennetwerk en de 
werkgroep Dordt Inclusief voorgedragen voor een van de vier vrijwilligersprijzen (passie-, talent-, 
aanmoedigings-en publieksprijs). De jongeren zetten zich in voor een stad waarin zij met plezier 
kunnen wonen en eventueel de hulp/ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De leden van de 
werkgroep Dordt Inclusie zetten zich in voor een inclusief Dordrecht. Een stad waarin iedereen mee 
kan doen. Door de verschillende acties vragen zij op een positief kritisch manier aandacht voor 
inclusie. Helaas zijn we niet ‘in de prijzen gevallen’.  
 
3.  Samenwerking met de gemeente Dordrecht 
Sinds 2018 is Mireille Henderson onze accounthouder. De samenwerking met haar is erg prettig.  
De voorzitter heeft elke zes weken een telefonisch overleg met Mireille om lopende zaken te 
bespreken. Als  Adviesraad hadden we op 31 augustus een uitgebreid lunchoverleg met haar. Tijdens 
dit overleg hebben we een toelichting gegeven op de activiteiten van de verschillende werkgroepen. 

 
2 Gehandicapten Informatie Project Scholen 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/onderzoeksopdrachten-studenten-hbo-drechtsteden/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/gips-team/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/opgroeien-doe-je-dwars-door-de-wetten-en-dordtse-regels-heen/
https://www.nji.nl/van-jeugd-naar-volwassenheid/de-vijf-pijlers-van-zelfstandigheid
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/dordtse-vrijwilligersprijzen/
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Contacten met de wethouders jeugd en Wmo: elk jaar organiseren we een werkbezoek en een 
bestuurlijk overleg. 
 
Werkbezoek: op 12 mei kwamen de wethouder Rik van der Linden en Peter Heijkoop naar Wijk voor 
Wijk. Het thema was ‘Versterken van de eigen kracht van de wijk’. Samen met de medewerkers van 
Wijk voor Wijk hebben we laten zien dat het belangrijk is om de bewoners als vertrekpunt te nemen. 
Om te kijken wat er wel kan en de oplossingen zoveel mogelijk bij de buurtbewoners zelf te leggen. 
Kortom: de focus moet liggen op de ‘samenredzaamheid’ van de wijk. 
 
Kennismaken/bestuurlijk overleg met de wethouders: op 1 september hebben we kennisgemaakt met 
de wethouders Chris van Benschop en Rik van der Linden. Tijdens dit overleg hebben we een 
toelichting gegeven op de Adviesraad als geheel en de werkgroepen in het bijzonder. 
 
Kennismaken met ambtenaren: op 11 oktober hebben we een overleg gehad met verschillende 
ambtenaren die actief zijn binnen de aandachtsgebieden van de adviesraad. Dit overleg stond vooral 
in het teken van kennismaken met elkaars projecten en activiteiten. Iedereen vond het een 
waardevol overleg. We hebben afgesproken dat we elk jaar een dergelijk overleg hebben. Ter 
bevordering van de samenwerking en de onderlinge communicatie   wordt elke werkgroep 
‘gekoppeld’ aan een ambtenaar. 
 
Aanbevelingen voor het nieuwe college, 20-4: samen met het Platform tegen Armoede, het Platform 
dak- en thuislozen en het Ouderplatform hebben we een brief geschreven naar formateurs met 
aanbevelingen voor het nieuwe college. We hebben aandacht gevraagd voor twee hoofdthema’s: 
‘niet iedereen wordt bereikt en doet mee’ en  ‘veerkracht terug in de wijken’. Op 29 september 
hebben we, samen met de andere ondertekenaars, een gesprek gehad met de wethouders Peter 
Heijkoop en Chris van Benschop. 
 
4.  Signalen ophalen 
Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat we weten wat inwoners van de hulp/ 
ondersteuning vinden. Ervaringen en signalen halen we op door het wijkgericht werken (zie 2.3.5) en 
via het Inwonerspanel. Het Inwonerspanel bestaat uit inwoners van Dordrecht die met ons mee-
denken en hun ervaringen willen delen. In 2022 hebben we een vragenlijst voorgelegd aan het 
Inwonerspanel over mantelzorg (zie 2.3.3). 
 
5.  Adviezen 
In 2022 hebben we verschillende adviezen uitgebracht. De volledige adviezen en de reacties hierop 
staan op onze website. 
 
5.1 Hoppervervoer voor 75+, 11 januari 
Samen met de andere adviesraden uit de regio Drechtsteden hebben we een advies uitgebracht over 
het Hoppervervoer voor senioren. We pleitten voor herinvoering van de Hopperpas voor senioren 
van 75+, zonder indicatie. Mede door de Hopper kunnen zij (weer) deelnemen aan de samenleving. 
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Sociaal gaf aan in een reactie aan dat ons signaal wordt 
betrokken bij de aanbesteding van het Hoppervervoer. 
 
5.2. Advies Wantijbad, 2 februari 
de gemeente Dordrecht wilde het Wantijbad voorzien van een betontrap. We hebben, samen met de 
werkgroep Dordt Inclusief en de seniorenbonden, in een advies aangegeven waarop gelet moet 
worden bij een betontrap. 
 
 

https://wijkvoorwijk.nl/
https://wijkvoorwijk.nl/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/aanbevelingen-vanuit-inwonersperspectief-voor-de-formateurs-voor-het-nieuwe-college-van-bw-van-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/deel-uw-ervaringen-en-wensen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/over-ons/adviezen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Hoppervervoer-voor-senioren.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/3.b-Reactie-op-advies-Wmo-adviesraad-Hoppervervoer-senioren.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/02/Trap-zwembad-Wantijbad.pdf
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5.3 Advies Verordening en nadere regels jeugdhulp 
Beide adviezen hebben we samen met het Ouderplatform uitgebracht. Op 17 januari hebben we een 
eerste advies uitgebracht. Vanwege de enorme tijdsdruk hebben we moeten beperken tot de voor 
ons meest belangrijke aandachtspunten.  Door een interventie van de commissie sociaal werden we 
in de gelegenheid gesteld een aanvullend advies uit te brengen. Op 3 februari kregen we een reactie, 
waarin werd aangegeven dat een groot deel van ons advies is overgenomen en dat Adviesraad en het 
Ouderplatform ZHZ voor de gemeente dé partners in het participatieve proces zijn om te komen tot 
(nieuw) beleid. Dit laatste is ook opgenomen in de verordening jeugdhulp. 
 
Nadere regels: als Adviesraad en Ouderplatform zijn we in vroeg stadium betrokken bij de nadere 
regels en hebben we op 31 mei een advies uitgebracht over de 90%-versie. Uit de reactie blijkt dat 
ook hier een groot deel van ons advies is overgenomen. 
 
Publieksvriendelijke versie van de verordening: het is belangrijk dat de verordening ook goed leesbaar 
is voor ouders en jeugdigen. JET werd om advies gevraagd over deze conceptversie. JET heeft ons en 
het Ouderplatform betrokken bij de advisering. We hebben aangegeven dat de conceptversie te lang 
en te moeilijk leesbaar is. We hebben geadviseerd een infographic te maken. Hier hebben we helaas 
geen reactie op gehad. 
 
5.4 Advies Loslaten kostendelersnorm, 17 mei 
Samen met de andere adviesraden uit de regio Drechtsteden, de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en 
het Platform tegen Armoede Drechtsteden hebben we geadviseerd de kostendelersnorm per 1 juli al 
los te laten. Het AB van de GR Sociaal liet in een reactie weten dit niet te willen doen. De 
voorbereidingen kosten relatief veel tijd en dan zou het al bijna 2023 zijn.  
 
6. Samenwerking/deelname aan externe overleggen 
 
6.1 Samenwerking met de seniorenbonden in Dordrecht: KBO, PCOB en Seniorenbond Dordrecht 
We vinden het belangrijk contacten te onderhouden met de lokale afdelingen van de senioren- 
bonden om signalen en ervaringen op te halen en te delen. We hadden in 2022 twee keer een 
overleg, naast de overleggen om het verkiezingsdebat voor te bereiden. Tijdens de twee overleggen 
hebben we, onder andere, gesproken over de signalen die de ouderenbonden hoorden, zoals de 
problemen met het Hoppervervoer en de (afschaffing van de) vrijwilligerspas.  
 
Wat kunnen senioren verwachten van de politieke partijen in de komende raadsperiode: op 25 
februari hebben we samen een verkiezingsdebat georganiseerd, Jannie Storm en Arie Kuperus waren 
betrokken bij de voorbereiding hiervan. Vanwege het stormachtige weer, moesten we het debat een 
week uitstellen. Gelukkig konden de meeste politieke partijen ook een week later. Arie Kuperus was 
de gespreksleider. Er is, onder andere, gesproken over wonen, mobiliteit, welzijn en participatie. 
 
6.2 Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden: vanuit elke lokale adviesraad Wmo/Sociaal Domein in 
de Drechtsteden zit een vertegenwoordiger in de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden, het 
adviesorgaan voor het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal en de SDD over de Wmo-
maatwerkvoorzieningen. Vanuit onze Adviesraad is Tjipke van der Plaats de afgevaardigde. Het 
verslag van de vergaderingen is een vast punt op onze agenda.  
 
6.3 Adviescommissie Kwaliteit Openbare Ruimte (AKOR): namens de Adviesraad maakt Tjipke van 
der Plaats deel uit van de AKOR. Hij waakt mee over de toegankelijkheid van mindervaliden in de 
openbare ruimte. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Deze regelt, onder 
andere, de toegankelijkheid van gehandicapten en minder validen. In 2022 is de (her)inrichting van 
de volgende stadsdelen besproken:  
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/advies-nedere-regels-jeugdhulp/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Advies-Verordening-jeugdhulp-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Aanvullend-advies-Verordening-jeugdhulp-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Aanvullend-advies-Verordening-jeugdhulp-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/02/Advies-Nadere-regels-jeugdhulp-31-5-22.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/02/Advies-Nadere-regels-jeugdhulp-31-5-22.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/05/Advies-loslaten-de-kostendelersnorm-in-de-Drechtsteden.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/05/Reactie-AB-op-advies-inzake-kostendelersnorm-30-6-22.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/
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1. Amstelwijckpark 
2. Stadswerven 
3. Nordendijck 250-255 
4. Statenplein 
5. Charlotte de Bourbonstraat noordelijk deel 
6. Frank van de Goesstraat, Vliegenstraat 
Daarnaast is over  de vormgeving van de terrasvlonders en elektrische laadpalen geadviseerd. 
Door ambtelijke onderbezetting is de AKOR minder vaak bijeengekomen dan gewenst. Hierdoor zijn 
er helaas ruimtelijke plannen zonder het advies van de AKOR naar college en raad gegaan. 
 
6.4 Platform tegen armoede Drechtsteden 
Vanuit de Adviesraad sluit Jannie Storm aan bij de overleggen van het Platform tegen armoede. 
Jannie was ook betrokken bij de voorbereidingen voor de bijeenkomst op 17 oktober, in het kader 
van de wereldarmoededag: Reuring in de wijken, reuring in de stad!  
 
6.5 Bijeenkomsten en overleggen: de leden hebben diverse lokale/regionale bijeenkomsten bezocht, 
externe vergaderingen bijgewoond en overleggen gevoerd, zoals met/over: 

• Het Ouderplatform ZHZ 

• De SDD 

• Sociaal Pontonnier 

• Platform Dak- en Thuislozen 

• St. Jeugdteams 

• Diaconaal Platform 

• Het Jeugd Ervaringen Team 

• Da Vinci College/HBO Drechtsteden 

• Cliëntenraden van Yulius, Leger des Heils, Regio Drechtsteden 

• Casemanagers dementie/Drechtzorg 

• Fysieke overlegtafel BW & O 

• Op d’recht sociaal 

7. Externe communicatie 
Het afgelopen jaar hebben we artikelen op LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook geplaatst om 
een beeld te geven van onze activiteiten. Daarnaast stond er een artikel over de Adviesraad in de 
Informatiekrant Zorg en Ondersteuning, deze krant verscheen in april en werd huis-aan-huis 
verspreid. Naast een artikel over de Adviesraad riepen we inwoners op om zich aan te melden voor 
het Inwonerspanel (zie ook 4).  
Website: hier staan de verslagen, adviezen, vragenlijsten (met resultaten). Bij actueel staan de 
uitnodigingen voor de bijeenkomsten die we organiseren of berichten die we willen delen. 
 
 

https://www.platformtegenarmoede.nl/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/reuring-in-de-wijken-reuring-in-de-stad/
https://www.linkedin.com/in/adviesraad-wmo-en-jeugd-dordrecht-014a8a1a3/
https://twitter.com/JeugdWmo
https://www.instagram.com/adviesraadwmojeugddordrecht/
https://www.facebook.com/adviesraadwmojeugddordrecht
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/informatiekrant-zorg-ondersteuning-dordrecht/

