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Beste mevrouw Van Alphen, 

 

Hartelijk bedankt voor uw brief over de Regionale adviesraad Drechtsteden 2022. In uw brief 

vraagt u aan de gemeente Zwijndrecht om akkoord te gaan met het voorstel om ook vanaf 

2022 de regionale adviesraad te behouden. Bovendien geeft u aan dat de regionale 

adviesraad zich in 2022 in eerste instantie op het adviseren over Wmo maatwerk-

voorzieningen wil richten en dat de regionale adviesraad wil onderzoeken hoe zij zich kan 

door ontwikkelen naar een brede adviesraad sociaal domein. Door middel van deze brief 

geef ik u een reactie op dit voorstel.  

 

Het is waardevol om de regionale adviesraad ook vanaf 2022 te behouden 

De gemeente Zwijndrecht vindt het waardevol om ook vanaf 2022 de regionale adviesraad 

te behouden. Wij zien de regionale adviesraad als een waardevolle sparringpartner voor de 

lokale Wmo adviesraad. In het huidige voorstel missen wij echter een duidelijke 

taakverdeling tussen de lokale en regionale Wmo adviesraad.  

 

De SDD houdt zich met vier grote thema's uit het sociaal domein bezig: de Wmo, de 

bijstand, schuldhulpverlening en werk. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat de lokale 

adviesraad ons adviseert over de kaderstellende documenten rondom deze vier thema's. 

Wij zullen de lokale adviesraad hierover ook om adviezen vragen. De regionale adviesraad 

adviseert op haar beurt over de uitvoering op deze vier thema's. Uiteraard zijn de adviezen 

van de lokale adviesraad niet beperkt tot de thema's die de SDD oppakt, maar adviseert de 

lokale adviesraad ons over het hele sociaal domein.  
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De ontwikkeling naar een brede adviesraad sociaal domein stemt de gemeente positief 

Het stemt de gemeente positief om te lezen dat de regionale adviesraad op termijn ook een 

ontwikkeling naar een brede adviesraad sociaal wil doormaken. Het doet mij goed om te 

lezen dat de regionale adviesraad in haar ontwikkeling naar een brede adviesraad de 

samenwerking met andere partners zoals bijvoorbeeld het JET en het platform tegen 

armoede wil opzoeken. Ik kijk uit naar het plan van aanpak dat de regionale adviesraad 

hierover gaat opstellen.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact met mij 

opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ronald de Meij 

Wethouder Jeugd, WMO, Gezondheid, Onderwijs, Sport en Cultuur 


