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Agenda
punt 

Omschrijving 

1 Verslag vergadering 7 september 2021: wordt vastgesteld. 
 

2 Mantelzorg: in gesprek met Suzanne Lankhorst1 over de ontwikkelingen in Sliedrecht, zie ook De 
maatschappelijke waarde van mantelzorgers in Sliedrecht, de cijfers van Sliedrecht en het pamflet in de 
bijlagen 
 
Er worden net iets meer dan 500 mantelzorgers bereikt in Sliedrecht. Er zijn, zeker in de toekomst, meer 
mantelzorgers nodig en de druk op hen wordt groter (door vergrijzing/mensen wonen langer thuis en 
personeelsgebrek). In Sliedrecht kunnen mantelzorgers met de dienstencheques gebruik maken van 
huishoudelijke ondersteuning. Eind dit jaar stopt dit, door personeelsgebrek bij de aanbieders. Klanten 
komen nu op de wachtlijst omdat er te weinig medewerkers zijn.  
 
Voorbereiden op de toekomst: mensen moeten nadenken over ‘later’ als je meer zorg nodig hebt, zoals 
zorgdomotica of als je gaat verhuizen zorg dan dat het huis al zoveel mogelijk is aangepast.  
Er wordt ingezet op bewustwording, herkenning en erkenning. Suzanne probeert zoveel mogelijk preventief 
mee te denken. Als het nodig is kan er binnen het Bonkelaarhuis een collega betrokken worden, 
bijvoorbeeld voor een indicatie 
 
Onderverdeling in 10 groepen mantelzorgers: Suzanne is begonnen met dementie. Alle professionals die 
hierbij betrokken zijn en mantelzorgers zelf, gaan in gesprek om te kijken wat er nodig is, zoals het 
Odensehuis en lotgenotencontact. De volgende groepen zijn NAH, GGZ, jonge en werkende 
mantelzorgers. Per groep wordt gekeken wat er nodig is aan ondersteuning. Zie ook 
‘Ondersteuningsprogramma mantelzorg’ 
 
Mantelzorgers registreren: er worden zo veel mogelijk mantelzorgers geregistreerd, vooral ook om zo 
vroeg mogelijk hulp in te zetten, daar waar nodig. Respijtzorg wordt nog steeds geleverd (maar staan wel 
onder druk). Daarnaast zijn er collectieve activiteiten om meerdere mantelzorgers tegelijk te ondersteunen. 
Ook mantelzorgers die niet geregistreerd zijn, worden geholpen. Als zij in aanmerking willen komen voor 
de waardering en respijtzorg, moeten ze wel geregistreerd zijn. 
 

3 Kernteams met aandachtsgebieden 

• Sociale kaart: wijzigingen doorgeven aan Mariette 

• Regionale adviesraad, verslag van 20 september wordt voor kennisgeving aangenomen. 

• Ter informatie: brief naar de wethouders mbt Huis van Morgen in de Drechtsteden 
 

4 Regionale Adviesraad per 1-1-2022 

• Brief naar de wethouders 

• Opzet Regionale Adviesraad Drechtsteden 2022 

• Profielschets voorzitter en leden 
 

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

 Verslag vergadering   
12 oktober 2021 van 15.00 – 17.00 uur 
 

 

 

Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Henk Visser, Dick van Mourik, Lennart Broekhuizen (leden), Nathalie Klomp en 
Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief, ambtelijk secretaris) 
 
Afwezig:  Wouter van der Elst, Karin Schilt en Peter Korevaar   

https://www.bonkelaarhuis.nl/mantelzorg/index.html
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2021/06/Sliedrecht.pdf
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2021/06/Sliedrecht.pdf
https://www.hoegezondiszhz.nl/dashboard/dashboard4/mantelzorg
https://www.movisie.nl/artikel/groepen-mantelzorgers
file:///C:/Users/MariÃ«tteTeunissenLee/Downloads/190603%20Ondersteuningsprogramma%20mantelzorg%202019-2021%20definitief%20-%20vastgesteld%20door%20raad%20op%2011%20juni%202019.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brief-Huis-van-Morgen-in-de-Drechtsteden-1.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/regionale-adviesraad-na-2022/
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Alle lokale adviesraden willen dat er een Regionale Adviesraad komt. Een lokale adviesraad kan een 
afwijkend standpunt innemen. Elke lid kan een ander lid met de gevraagde expertise meenemen naar de 
vergadering en als een adviesraad zelf de expertisen niet heeft, kan die gehaald worden bij de Regionale 
Adviesraad. Bij de kaderstelling kan een lokale adviesraad adviseren.  
 
Begin 2022 start de werving van een nieuwe voorzitter. Tot er een nieuwe voorzitter is, komt er een interim-
voorzitter. Het voorstel is dat dit de voorzitter van Dordrecht wordt, als grootste gemeente. De voorzitter is 
onafhankelijk. Het is vooral belangrijk dat hij iedereen aan het woord laat komen. 
 
De directeur van de SDD wil dat de Regionale Adviesraad al eerder gaat verbreden. Op 25 oktober is hier 
een gesprek over. Daar waar raakvlakken liggen kunnen we zaken oppakken, maar wel gefaseerd.  
 

5 In gesprek met de gemeente 
 

• Overleg met Piet Vat, Nathalie en Piet: waar liggen zijn behoeften? Moeten we frequenter 
overleggen, hoe kijkt hij hier tegenaan? Afhankelijk van het onderwerp kunnen leden ook, naast de 
vergadering, in gesprek gaan met de wethouder. 

 

• Stand van zaken diverse onderwerpen: hulp bij thuisadministratie Er is nog maar 1 vrijwilliger, 
voor corona waren dat er veel meer. Door corona zijn er vrijwilligers afgehaakt. Er worden nu 
nieuwe vrijwilligers geworven. Er ligt veel werk en de kwesties zijn complexer geworden. Niet alles 
kun je overlaten aan vrijwilligers. Er wordt nu ook een extra professional aangetrokken (van de 
coronamiddelen). We nodigen Amber Engelsman uit voor de eerste vergadering in 2022. 

 

• Prestatieafspraken wonen: in gesprek met wethouder Ton Spek. De gemeente is momenteel bezig 
met een notitie Seniorenbeleid, hier wordt aandacht besteed aan levensloopbestendige woningen. 
Naast wonen gaat het ook om de nabijheid van voorzieningen, activiteiten en anderen ontmoeten. 
De wethouder geeft aan dat senioren zelfstandig willen blijven wonen, maar dat dit niet altijd in hun 
eigen woning hoeft te zijn. Het huis moet passen bij hun levensfase, zoals een woning die 
gelijkvloers is. Domotica kan helpen om woningen levensloopbestendig te maken.  
 

Nieuwe huizen: er worden 2500 woningen gebouwd, 200 sociale huurwoningen en de rest wordt 
koop. Er wordt gesloopt, maar er wordt eerst gebouwd.  
 
Omgevingsvisie: de komende drie maanden moet de omgevingsvisie worden vastgesteld. Deze 
visie is belangrijk als het gaat om wonen. 
 
Zorgwoningen: de toewijzing loopt nu via Waardeburgh en Tablis wonen. De ouderenadviseur is 
hierbij betrokken, maar doet niet zelf de toewijzing. 
 
Levensfase: welke woningen passen bij welke levensfase en hoeveel woningen zijn er dan nodig?  
Er is/wordt al heel veel gebouwd voor de wat oudere inwoners. De gemeente wil een mix van 
inwoners, er moet ook aandacht zijn voor jonge mensen/starters. Er moet een palet zijn aan 
mogelijkheden zodat mensen kunnen kiezen wat bij hen past. 

 
Starterswoningen: het is niet de bedoeling dat deze woningen daarna met flinke winst verkocht 
worden, want dan zijn het geen starterswoningen meer. Naast koop moeten er ook huurwoningen 
zijn.  Er komen 8 tot 12 startershuurwoningen. Deze zijn groot genoeg om alleen te woningen, 
maar niet met z’n tweeën of met kinderen. Zo blijven deze woningen beschikbaar voor starters die 
alleen wonen.  

 

6 Signalen:  
Vervoer voor 75+: vanaf 1 januari 2021 kunnen 75+’ers zonder indicatie geen gebruik meer maken van de 
Hopper. Hierover heeft de Regionale Adviesraad geadviseerd (zie p.3). Dit advies is niet overgenomen. 
Leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en de ouderenbonden uit Dordrecht krijgen signalen 
dat ouderen nu niet of veel minder reizen. Zij komen niet allemaal in aanmerking voor een indicatie en het 
OV is niet altijd een alternatief (de afstand tot de bushalte is bijvoorbeeld te ver en het ontbreken van deur 
tot deur vervoer kan met name in de avonduren een onveilig gevoel geven). De vraag is of leden van de 
Adviesraad Sliedrecht deze signalen ook krijgen? Dit signaal wordt niet herkent. 
 

https://www.bonkelaarhuis.nl/financieel-en-juridisch/hulp-bij-thuisadministratie.html
https://tabliswonen.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021_Prestatieafspraken-gemeente-Sliedrecht.pdf
https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_Sliedrecht
https://waardeburgh.nl/wonen-bij-waardeburgh/wonen-in-een-aanleunwoning
https://tablis.nebreg.nl/Website/index.php/u-zoekt-een-woning/u-zoekt-een-huurwoning-in-sliedrecht/seniorenwoningen-sliedrecht
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Advies-Invulling-taakstelling-1.pdf
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7 Volgende vergadering op 7 december 2021 van 15.00-17.00 uur. Jeroen Loeve praat ons bij over de 
ontwikkelingen in de Participatiewet. 
 

 
 
Actielijst (bijgewerkt t/m 25 oktober 2021) 
 

Nr. en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

1 30-6-20 Meer communicatie over de Adviesraad Piet en Lennart Wordt opgepakt in 
2022 

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken 
januari 2021 

Dick van Mourik is plaatsvervangend 
voorzitter 

Januari 2021  

Afgesproken  
Maart 2021 

Sociale kaart Sliedrecht meesturen met de 
stukken voor de vergadering in maart en 
oktober, ter controle 

Maart 2022  

  
 

 Adviezen  

Datum Document  Status 

19-2-
18 

Uitvoeringsprogramma 
Vrijwilligersbeleid 

formeel advies 

10-4-
18 

Concept Agenda 
Zorginnovatie 

informeel 
advies  

12-6-
18 

Strategische agenda informeel 
advies  

3-12-
18 

Advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein formeel advies 

14-1-
19 

Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg formeel advies 

25-3-
19  

Advies Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021 informeel 
advies 

22-7-
19 

Advies Verordening Algemene voorzieningen informeel 
advies 

12-9-
19 

Advies Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 informeel 
advies 

21-10-
19 

Advies lokaal versus regionale uitvoering van taken in het sociale 
domein 

ongevraagd 
advies 

29-1-
20 

Suggesties voor de herijkte Sociale Visie Informeel 
advies 

20-5-
20 

Brief aan Tablis Wonen mbt levensloopbestendige en aangepaste 
woningen 

 

1-7-20 Advies/vragen over levensloopbestendige en aangepaste woningen Ongevraagd 
advies 

7-7-20 
 

Uitvraag effecten maatregelen Coronavirus Formeel 
advies 

25-8-
20 

Advies Sociale Visie Informeel 
advies 

22-10-
20 

Voorzetting Wijk-GGD’ers Ongevraagd 
advies 

8-12-
20 

Advies Beschermd Wonen en Opvang (in samenwerking met 8 
adviesraden uit de regio ZHZ 

Formeel 
advies 
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7-1-21 Vijf prioriteiten vanuit het perspectief van jongeren en 
ouderbetrokkenheid (in samenwerking met het Regionaal Netwerk 
Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp ZHZ) 

Informeel 
advies 

1-10-
21 

Huis van morgen (in samenwerking met 4 adviesraden uit de regio 
Drechtsteden) 

Informeel 
advies 

13-10-
21 

Ondersteuning brief over de MLL Informeel 
advies 

 

https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Ondersteuning-brief-AV-overleg-gehandicapten-MLL.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/brief-MML-nieuwe-treinen-12-10-21.pdf

