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Regionale Adviesraad Wmo 2015  
        
De Regionale Adviesraad Wmo adviseert vanaf 2015 over de maatwerkvoorzieningen. Deze 

Regionale Adviesraad Wmo komt in plaats van de Regionale Wmo-adviesraad Drechtsteden. 

In dit document treft u een voorstel aan voor deze Regionale raad. Dit voorstel is opgesteld 

door de procesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de zes lokale Wmo-adviesraden en 

vertegenwoordigers van cliëntenraden.       
   
1. Taken van de Regionale Adviesraad Wmo 

a. Geeft gevraagd (interactief én vanaf het begin) en ongevraagd advies aan het 

Drechtstedenbestuur (DSB) over beleid en uitvoering van de maatwerkvoorzieningen (zie 

hoofdstuk C van het concept Wmo Beleidsplan Drechtsteden 2015-2018).  

b. De Regionale Adviesraad Wmo houdt de ontwikkelingen in de samenleving, in zoverre dit 

een relatie heeft met de maatwerkvoorzieningen, scherp in de gaten en speelt daar adequaat 

op in. 

c. Het stimuleren van overleg en samenwerking met cliëntenraden en regionale/ lokale 

belangenbehartigers in zoverre het een relatie heeft met de maatwerkvoorzieningen. 

d. De Regionale Adviesraad levert een bijdrage aan de communicatie naar de samenleving 

betreffende ontwikkelingen ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen. 

e. Leden hebben een of meerdere doelgroepen als aandachtsgebied. Zij onderhouden de 

contacten. Dit kan formeel via een (tijdelijke) werkgroep en informeel. 

   
Afbakening taken 

De gemeente Dordrecht is, als centrumgemeente, verantwoordelijk voor het beleid met 

betrekking tot de maatschappelijke zorg. Het gaat hier om maatschappelijke opvang (als 

maatwerkvoorziening), vrouwenopvang en beschermd wonen. Toegang en inkoop worden 

uitgevoerd door de SDD. 

Officieel wordt alleen de Wmo adviesraad Dordrecht om advies gevraagd. Deze Wmo 

adviesraad betrekt de andere Wmo adviesraden in de regio Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden 

en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) bij de advisering. 

   

   

2. Doelstelling 

Een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en uitvoering van 

het Wmo-beleid (maatwerkvoorzieningen). 

   

   
3. Samenstelling Regionale Adviesraad Wmo 

 

a. Leden 

De Regionale Adviesraad Wmo bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. Zes 

beleidsdeskundigen/generalisten uit de zes lokale Wmo adviesraden en drie 

ervaringsdeskundigen uit de sectoren V&V, GZ en GGZ. Voor het geheel van de Regionale 

Adviesraad Wmo geldt dat: 

 De leden zijn deskundig op inhoud en zitten zonder last of ruggespraak. 

 De leden nemen voor minimaal 4 en maximaal 8 jaar zitting in de Regionale adviesraad 

Wmo met in tijd getrapte ledenwisselingen. 
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 De doelgroepen die gebruik maken van maatwerkvoorzieningen zijn betrokken bij de 

Regionale Adviesraad, hetzij in de raad zelf, hetzij in een van de 

werkgroepen/netwerkverbanden. Er is speciale aandacht voor kleine doelgroepen, zoals 

mensen met een visuele en/of auditieve beperking, en moeilijk bereikbare doelgroepen.  

 
b.Voordracht door de lokale Wmo-adviesraden 

Elke lokale Wmo-adviesraad in de Drechtsteden draagt een lid voor. Het lid van de Regionale 

Adviesraad Wmo is ook lid van de lokale raad. Hij/zij heeft (alleen) de maatwerkvoorzieningen 

als aandachtsgebied. 

 

c. Ervaringsdeskundigen 

Ervaringsdeskundigen worden geworven onder cliëntenraden of onder regionale/lokale 

belangenbehartigersorganisaties van de sectoren VG, GGZ en V&V. 

 

d. Benoeming 

De leden, inclusief de voorzitter, worden benoemd door het Drechtstedenbestuur. 

 

 

4. Samenwerking 

 

a. Samenwerking drie regionale raden: Regionale Adviesraad Wmo, Cliëntenplatform Zuid-

Holland Zuid (jeugd)1 en Cliëntenraad Regio Drechtsteden (Participatiewet) 

Er is 3 à 4 keer per jaar overleg tussen de drie voorzitters. Als er raakvlakken zijn op het 

gebied van advisering of signalering dan vindt er afstemming plaats op initiatief van een van 

de voorzitters. 

 

b. Samenwerking cliëntenraden en regionale/lokale belangenbehartigers 

Leden van de Regionale Adviesraad Wmo hebben een aandachtsgebied, zij onderhouden 

formeel en informeel contacten met de cliëntenraden en regionale/lokale belangenbehartigers. 

 

c. Samenwerking met de SDD/DSB 

 Binnen de SDD is er een inhoudelijk contactambtenaar voor de Regionale Adviesraad 

Wmo. In de regel wordt zonder hem/haar vergaderd. 

 De Regionale adviesraad Wmo kan een deskundige, waaronder een beleidsambtenaar 

van de SDD, uitnodigen om een vergadering bij te wonen. Hij/zij kan de raad een 

nadere toelichting geven op een onderwerp. 

 Minimaal één keer per jaar is er overleg met de betrokken portefeuillehouder. 

Daarnaast kan de Regionale Adviesraad Wmo, als daar aanleiding voor is, de betrokken 

portefeuillehouder uitnodigen voor een vergadering om over een bepaald onderwerp 

van gedachten te wisselen. 

 Adviesaanvragen: 

o Het DSB stelt de Regionale adviesraad Wmo op een zodanig tijdstip in de 

gelegenheid advies uit te brengen, dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is 

op de besluitvorming. De adviesraad wordt minimaal vier weken in de 

gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. 

o Naast de hiervoor genoemde adviesfunctie wordt de Regionale Adviesraad Wmo 

ook betrokken in het traject dat vooraf gaat aan de totstandkoming van een 

beleidsdocument. 

o Het DSB geeft op alle door de Regionale adviesraad Wmo gegeven adviezen een 

schriftelijke gemotiveerde reactie binnen zes weken of geeft aan waarom de 

reactie later komt.  

                                                
1 Cliëntplatform Zuid-Holland Zuid omvat de regio’s Drechtsteden, Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden en de Hoekse Waard. 
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o De Regionale adviesraad Wmo krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle 

informatie die het voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig 

heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. 

 De Regionale Adviesraad Wmo krijgt passende secretariële en beleidsinhoudelijke 

ondersteuning en voldoende budget om goed te kunnen functioneren. Uit dit budget 

moet blijken dat het werk van de Regionale Adviesraad Wmo serieus genomen wordt. 

Een goed functionerende Raad zorgt er immers voor dat het beleid doelmatiger en 

efficiënter kan worden uitgevoerd (zie punt 7). 

 

 

 

5. Werkwijze 

 

a. Werkgroepen/netwerken 

Er kunnen (tijdelijke) werkgroepen ingesteld worden rond thema’s/adviesaanvragen. In de 

werkgroep zitten (minimaal) één of meer leden van de Regionale Adviesraad Wmo en leden 

van cliëntenraden, regionale/lokale belangenbehartigers. Ook individuele burgers kunnen 

vanwege hun (ervarings)deskundigheid lid zijn van een werkgroep. 

Voor advisering en monitoring van beleid maakt de Regionale Adviesraad Wmo ook gebruik 

van netwerken van betrokken cliënten(raden), mantelzorgers, belangenbehartigers en 

inwoners. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met de netwerken/werkgroepen van lokale 

Wmo-adviesraden. 

 

b. Vergaderingen/overleg 

De Regionale Adviesraad Wmo komt minimaal zeskeer per jaar bij elkaar of zo vaak als nodig. 

Er is regelmatig overleg met de contactambtenaren en portefeuillehouder (minimaal één keer 

per jaar). De vergaderingen zijn openbaar.  

 

c. Werkplan/begroting en (financieel) jaarverslag 

De Regionale Adviesraad Wmo stelt jaarlijks een werkplan en een begroting op. Het werkplan 

is richtinggevend is voor de agenda en planning. Daarnaast wordt er een jaarverslag gemaakt, 

inclusief de financiële verantwoording. 

 

d. Evaluatie  

Elke jaar wordt het functioneren van de Regionale Adviesraad Wmo geëvalueerd, zowel vanuit 

de SDD/DSB als vanuit de raad. Er vinden functioneringsgesprekken plaats met de leden (door 

de voorzitter). Het functioneren van de voorzitter wordt geëvalueerd door de leden.  

 

 

6. Contact en communicatie met de inwoners uit de Drechtsteden 

 De Regionale Adviesraad Wmo zorgt voor draagvlak en betrokkenheid door gesprekken 

en discussies met direct betrokkenen over een bepaald onderwerp. Hij betrekt inwoners 

op directe wijze bij de meningsvorming en advisering.  

 Het netwerk van belangenorganisaties en cliëntenraden wordt in beeld gebracht en 

gehouden, zodat zij geraadpleegd kunnen worden als dat nodig is (Participatiekaart). 

Relaties met belanghebbenden en betrokkenen worden onderhouden door regelmatige 

contacten. Dit doet de Regionale Adviesraad Wmo door: 

- Actief inbreng van belanghebbenden te organiseren via (tijdelijke) werkgroepen 

voor gerichte adviezen. 

- Het bezoeken van bijeenkomsten die door anderen georganiseerd worden (in relatie 

met de maatwerkvoorzieningen). 

- Het zelf initiëren of organiseren van bijeenkomsten, expertmeetings of andere 

vormen van raadplegingen. 

- Het opzetten en beheren van een databank met sleutelfiguren en 

(ervarings)deskundigen die op deelthema’s benaderd kunnen worden. 
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 De Regionale Adviesraad Wmo regelt een continue/toegankelijke/actuele 

communicatievoorziening door:  

o Een duidelijke, informatieve en interactieve website met een regelmatige digitale 

nieuwsbrief.  

o Andere communicatiekanalen (nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten, sociale 

media, sleutelfiguren, krant, lokale radio en tv) om zo veel mogelijk mensen te 

bereiken. 

o Reactiemogelijkheden via telefoon en een postadres. 

 

 

7. Ondersteuning: 

Essentiële voorwaarden zijn: 

 Goede beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning;  

o om de leden adequaat te informeren, opdat zij zo goed mogelijk toegerust zijn 

voor hun adviestaken; 

o voor het organiseren van activiteiten, het faciliteren van de 

werkgroepen/netwerken en de communicatie; 

o voor onderzoek, het verzorgen van de website, adviezen schrijven en overige 

ondersteuning.  

 Mogelijkheden en budget om burgers en (ervarings)deskundigen te raadplegen.  

 Voor de voorzitter en de leden is er een vacatieregeling. 
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