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Drechtstedendinsdag in een notendop! Bekijk de webversie

Notendop, september 2020

Carrousel Sociaal
Deze Drechtstedendinsdag is vanwege de
Coronamaatregelen weer een digitale
bijeenkomst, via MS Teams. Op de agenda staat
vandaag de Carrousel Sociaal.

Colofon

Drechtstedendinsdag in een
Notendop is een uitgave van de
Regiogriffie Drechtsteden. 

De nieuwsbrief is geen officieel
verslag. Aan de tekst kunnen
dan ook heen rechten worden
ontleend.

U kunt zich abonneren via de
website. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de
Regiogriffie, tel. (078) 770 39
46
of regiogriffie@drechtsteden.nl.

De Drechtstedendinsdag is
opgenomen, de uitzending kunt
u hier terugkijken.
 

Inleiding
De voorzitter voor het eerste onderdeel in deze carrousel, De heer Merx, opent de
vergadering en heet iedereen -en speciaal Bureau Obelon- welkom, die de
presentatie over respijtzorg zal verzorgen.
 
Portefeuillehouder Sociaal Domein, de heer Heijkoop, begint met de inleiding met
daarbij de opmerking dat respijtzorg en mantelzorg echt lokale aangelegenheden
zijn, dus dat hij op dat vlak geen regionaal portefeuillehouder is. Hij geeft aan erg
blij te zijn dat dit onderwerp op de agenda staat, want respijtzorg staat bij veel
gemeenten nog in de kinderschoenen, vandaar dat dit moment gebruikt wordt om
kennis te delen. Het rapport van Obelon, van Clémence Ross, geeft veel
handvatten, zij zou vanavond de presentatie ook verzorgen maar door een

javascript:;
https://regiogriffie-drechtsteden.email-provider.nl/link/bn8trmub2t/do236u69pv/3uafm7sx8e/ftd1wvmsgb/xzygwc271u


8-10-2020 Drechtstedendinsdag in een Notendop, oktober 2020

file:///C:/Users/TPE001/Downloads/Drechtstedendinsdag in een Notendop, oktober 2020.html 2/5

technische storing lukt het haar niet om aan te sluiten. Daarom praat de heer
Standaart iedereen bij over het onderwerp voor het eigen lokale beleid. De heer
Heijkoop benadrukt dat het dus geen regionale aangelegenheid is.

Respijtzorg
De heer Standaart van Bureau Obelon begint zijn presentatie over de opdracht die
kwam vanuit het ministerie van VWS, om in kaart brengen wat er nu aan
respijtzorg wordt gedaan bij gemeenten voor mantelzorgers. Het uitgangspunt is
dat mantelzorgers zichzelf vaak niet als zodanig zien en niet snel om hulp vragen.
En als ze het doen, dan is het vaak te laat. Daarom zijn ze aan de slag gegaan om
ontwikkelingen maar ook belemmeringen in kaart te brengen. Na veld- en
literatuuronderzoek is ook gekeken naar praktijkinterventies, dus wat er nu in
gemeenten gebeurt op dit vlak. Dit is gedaan in drie stappen. Interventies zijn
opgehaald, met experts bekeken en vervolgens besproken met stakeholders.
Gemeente Dordrecht was een van de betrokken gemeenten.

Kort gezegd kan respijtzorg effectiever worden als:
 
1. We eerder zijn.
2. Hulp makkelijker beschikbaar is.
3. Ondersteuning beter op maat geleverd wordt, dus preciezer past op de noden
van de mantelzorger.
 
De onderzoekers zien dat er wel al enorm veel wordt gedaan in gemeenten op het
gebied van respijtzorg. Er zijn al veel mooie initiatieven. Maar hoe zorgen we er
met elkaar voor dat al die kennis over mantelzorg gedeeld wordt en dat het goed
aankomt? Daarvoor moet respijtzorg toegankelijker worden, en er moet
geïnvesteerd worden in voorzieningen en directe uitvoerders. Ook het geven van
verantwoordelijkheden aan professionals hoort daarbij. De heer Standaart noemt
ook de koppeling met het zorgdomein en het belang van de inzet op
zelfredzaamheid. 
 
Vragen zijn er over wat de positie van vrijwilligers is, als er meer
verantwoordelijkheid bij de uitvoerende professionals komt te liggen. En hoe je de
mantelzorger laat beseffen dat hij mantelzorger ís en als zodanig mogelijk
overbelast. De heer Standaart antwoordt dat vrijwilligers nog steeds een
belangrijke rol moeten spelen, dat het inderdaad een zorg is dat (overbelaste)
mantelzorgers zichzelf nog niet zo herkennen en dat er goed gekeken moet worden
hoe zij zo snel mogelijk in beeld gebracht kunnen worden.
 
Na de afronding van de presentatie en vragen is het na een korte schorsing tijd
voor het volgende onderdeel.

Voorstel actualisatie Verordening
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden
De heer Meerkerk neemt het voorzitterschap over voor de laatste twee punten op
de agenda. Hij geeft het woord aan portefeuillehouder WMO, de heer Paans voor
een update over de actuele stand van zaken, in het kader van corona.
 
De heer Paans benoemt een aantal zaken op hoofdlijnen waaronder het aanbod van
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Met de wijzigingen in de aangepaste Wet
Gemeentelijke Schuldhulpverlening
(WGS) kan dat makkelijker gedaan
worden. Samen met instanties als
woningcorporaties, energieleveranciers én
de gemeenten. Om alles wat er nu loopt
ook goed met elkaar te verbinden wordt
dit beleidsplan opgesteld. Er volgen twee
presentaties van de Sociale Dienst
Drechtsteden.

de dagbesteding dat onder druk staat door hoog ziekteverzuim vanwege Corona.
Ook door de 1,5 metermaatregel is het niet mogelijk om de capaciteit te vergroten
naar het niveau van voor de coronacrisis. Dit geldt ook voor de voorziening
huishoudelijke ondersteuning.  Voor de voorziening individuele begeleiding zijn nog
geen signalen van afschaling gekomen, maar die worden in de toekomst wel
verwacht. 
 
Wat betreft de Drechthopper is besloten om daar ook de 1,5 meter toe te passen.
Het aanbod neemt hierdoor af. Op de Wijkhopper geldt dit niet, daar zit een
spatscherm tussen chauffeur en passagier. De 1,5 metermaatregel wordt ook
toegepast op het dagbestedingsvervoer. WMO-consultenten doen alleen nog
huisbezoeken als digitaal contact niet mogelijk is.  Sinds juli is er -conform
landelijke richtlijn- gestopt met de coulanceregeling, alleen geleverde zorg wordt
betaald. Dat betekent bijvoorbeeld voor de dagbesteding een forse daling van
inkomsten. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe coulanceregeling wordt
afgekondigd. Het CAK ondervindt problemen bij de inning van de eigen bijdrage.
Over deze zaken wordt nog een raadsinformatiebrief gestuurd waarin een update
staat van de WMO maatvoorzieningen.
 
Alleen in de eerste termijn worden vragen gesteld door de heer Brasser, SGP
Alblasserdam. Op het voorstel ziet zijn fractie graag een toevoeging aan de
algemene toegangscriteria voor algemene maatvoorzieningen, namelijk dat de
voorwaarde voor het alternatief even doelmatig is. Als tweede noemt hij dat het
goed is dat het PGB wordt aangescherpt maar dat het mogelijk impact heeft op de
zorg door vader of moeder. Hij vraagt op te passen dat het PGB daardoor niet alleen
voor een bepaald deel van de samenleving toegankelijk is. Ook vraagt hij of de
vader of moeder ook beheerder kan zijn naast zorgverlener.
 
Portefeuillehouder Paans reageert hierop dat de aanpassing een technische is maar
dat er altijd gekeken wordt dat de alternatieven even doelmatig zijn, net als de
toepassing van het PGB en daar wordt op toegezien. De heer Buchinhoren vult
daarop aan dat in de nieuwe situatie een vader of moeder geen beheerder én
zorgverlener kan zijn. Dit is geen regionale keuze maar een voortvloeisel uit
jurisprudentie.
 
Nadat de vragen zijn beantwoord, stemmen de Drechtraadsleden in om dit voorstel
als hamerstuk door te geleiden naar de eerstvolgende Drechtraad, op 1 december
a.s.

Schuldhulpverlening
Het volgende onderwerp van deze carrousel is de schuldhulpverlening en het
beleidsplan dat daarvoor moet worden opgesteld. Portefeuillehouder Heijkoop licht
het onderwerp toe door aan te geven dat we nog aan het begin staan, en vanavond
de kaders voor het plan willen ophalen. Bestaanszekerheid versterken is een van de
pijlers van de vastgestelde regionale sociale visie. Maar door de coronacrisis zal het
beroep op de bijstand en schuldhulpverlening toenemen. Er komen wel extra
middelen vanuit het Rijk maar er moet ook ingezet worden op vroegsignalering
want mensen met schulden komen nu gemiddeld pas na 3-5 jaar in beeld.       
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De heer Willems van de SDD begint de
presentatie met toelichting te geven op
de huidige situatie. De SDD voert de WGS
uit voor de gemeenten. Om toegang te
krijgen tot schuldhulpverlening moet je
uit de Drechtsteden komen, boven de 18
jaar zijn en niet uitgesloten zijn van een
traject, als je bijvoorbeeld net uit de
schuldhulpverlening komt. Dit zijn de
enige drie uitsluitingen. De heer Willems
schetst een casus waarin een gezin met
schulden verschillende fases doorloopt. Van aanmelding naar intake – waarbij ook
ingezet wordt op stressvermindering- tot toelating, stabilisatie en schuldregelen. Dit
is het minnelijke traject wat schuldenaren eerst doorlopen. Lukt dit niet, dan gaan 1
op de 7 dossiers het wettelijke traject in. 
 
Ontwikkelingen die we nu zien: het bereik is te gering, door schaamte en taboe
duurt het lang voordat iemand zich meldt. Vroegsignalering gaat hierbij helpen. Ook
het inzetten op saneringskrediet in plaats van saneringsbemiddeling helpt omdat de
schuldenaren dan sneller ‘klant af’ zijn bij de SDD en dit scheelt een hoop
administratie omdat schulden in één keer bij de verschillende schuldeisers afbetaald
worden en stukken niet jaarlijks opgevraagd hoeven te worden. Ook wordt ingezet
op het versnellen van de communicatie met schuldeisers om samen veel sneller tot
een akkoord te komen. 
 
Ook de ondernemers/zzp-ers worden genoemd. In de nieuwe situatie moeten we
hen ook bedienen. Samenwerking met Regionaal Bureau Zelfstandigen kunnen we
verder intensiveren, of zelf deze dienstverlening aanbieden.
 
Er komen verschillende vragen over onder andere de verwachte stijging van het
aantal vroeggesignaleerde schulden, wat lokaal gedaan kan worden en wat
regionaal opgepakt gaat worden. En over de privacy, huisuitzettingen en recidive. 
 
Zowel de heer Willems als de portefeuillehouder geven antwoord dat er inderdaad
een boeggolf aan schuldhulpverleningsvragen verwacht wordt, omdat je bereik
groter wordt door de vroegsignalering. Maar daarmee voorkom je wel hoge
schulden die problematisch zijn na 3 tot 5 jaar.  Er zit een ‘moet bepaling’ in de
nieuwe wet die bepaalt dat bij signalering actie ondernomen moet worden. Het
verschilt welk middel je bij welke schuld inzet.  Zo kan de gemeente zelf bij
signalering bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje aanbieden of andere hulp aan bieden
voor andere problematiek maar ook ligt er zeker een rol voor de gemeente in de
nazorg. Is de schuld hoger, dan gaat de SDD aan de slag. Daarom is het goed om
lokaal en regionaal te verbinden. De vroegsignalering heeft een vrijwillig kader,
mensen zijn niet verplicht de hulp aan te nemen.
 
In het kader van de privacy is het belangrijk om de belangen af te wegen. De wet
maakt grondslag voor het delen van gegevens mogelijk en daarbij is het
uitgangspunt dat privacy onder gesteld is aan een huisuitzetting. Maar je wil ook
niet betuttelen en helemaal aan de voorkant gaan zitten bij lage schulden, dus een
goeie weging is noodzakelijk. Dit wordt ook opgenomen in het beleidsplan.
Overigens zijn er gelukkig veel minder huisuitzettingen, mede door het Convenant
Preventie Huisuitzettingen. De lijst met deelnemers aan dit convenant wordt door
de portefeuillehouder toegestuurd aan de Drechtraadsleden. 
 
Er wordt als laatste nog een tip meegeven om gesprekken zoveel mogelijk in de
eigen omgeving van de klant te houden. Dit wordt meegenomen in het plan als
ambitie om de dienstverlening laagdrempeliger te maken.

Als afsluiting geeft de heer Noyon een korte presentatie over het onderwerp en de
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reden voor het schrijven van een nieuw plan. Dit heeft te maken met regelgeving
en dat er elke vier jaar een nieuw plan moet komen. Daarnaast zijn de wijzigingen
in de WGS ook aanleiding om de nieuwe regels te verwerken. Het nieuwe plan richt
zich op goede resultaten uit het verleden en de input die nu gegeven wordt. Andere
uitgangspunten zijn de regionale sociale visie, de nieuwe programma’s van de
Rijksoverheid zoals het waarborgfonds, preventie en nazorg.

Vanuit de SGP Alblasserdam komen een paar concrete aandachtspunten voor het
plan. Schep een helder kader, zowel wettelijk als bovenwettelijk. Geef duidelijk de
kosten aan en welke verdeelsleutel gaat gelden. Neem op hoe we kunnen
aansluiten op lokale initiatieven en we voor elke gemeente dezelfde bereikbaarheid
kunnen garanderen. Ook het voorkomen van terugval zou opgenomen moeten
worden net als het onderscheid tussen wat er wel en niet valt onder toeleiding.
 
Portefeuillehouder Heijkoop stelt voor om alle input die vanavond is gegeven mee te
nemen in de planvorming om zo de volgende keer een beleidsplan te presenteren
waar later op gereageerd kan worden. Hij zegt toe om inzichtelijk te maken wat
andere gemeenten al lokaal doen op het gebied van schuldhulpverlening en deze
informatie naar de Drechtraadsleden te sturen.  Voor het eind van het jaar wordt dit
plan voorgelegd, besluitvorming is dan in 2021.

Sluiting
De heer Meerkerk sluit om 22.55 uur de vergadering en hoopt iedereen dan wel
fysiek dan wel digitaal te zien op de volgende vergadering van 1 december. 

De presentaties zijn hier terug te vinden. 

Deze e-mail is verstuurd aan tme.petersen@drechtsteden.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u regiogriffie@drechtsteden.nl toe aan uw adresboek.
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