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Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden vanaf 2022 
 
1. Taak 
Signaleren, gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidsvoorbereiding, beleid en uitvoering op 
regionaal niveau aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het Algemeen Bestuur (AB) over de 
Wmo-maatwerkvoorzieningen (zie ook punt 4). 
 
2. Samenstelling  
Eén vaste vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad en een onafhankelijk voorzitter. Voor 
specifieke expertise kan een extra lid van een lokale adviesraad betrokken worden. Verder kan de 
Regionale Adviesraad aanvullende expertise/ervaring ophalen bij netwerkpartners en/of inhuren.  
 
3. Advisering 
Het beleidsproces verloopt vanaf 2022 als volgt: de SDD haalt, vanuit de lokale kaderstelling, lokaal 
input op voordat er wordt gestart met het schrijven van een beleidsdocument. Dit is niet voor alle 
onderwerpen nodig maar waar het zaken als een verordening betreft, start het proces door per 
gemeente op te halen welke wensen er lokaal leven.  
 
Informele bespreking en onderling overleg: de Regionale Adviesraad wil en kan in alle stadia van 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering als gesprekspartner dienen voor betrokken bestuurders en de 
SDD. Dit geeft ruimte om het klantperspectief steeds vroeg te betrekken zonder dat voor elke stap met 
elke lokale raad afzonderlijk overlegd dient te worden. Lokale omstandigheden kunnen door de lokale 
raden in de eigen gemeente nog extra benadrukt worden.  
 
Zowel voor de SDD als voor de lokale adviesraden is dit een efficiënte manier van werken Leden van 
lokale adviesraden kunnen aansluiten bij het overleg van de Regionale Adviesraad als zij expertise 
hebben op dit terrein. Het lid van de Regionale Adviesraad zorgt in ieder geval voor de 
terugkoppeling. 
De lokale adviesraden kunnen de Regionale Adviesraad gebruiken om af te stemmen, expertise/ 
ervaring op te halen en/of in te huren.  Elke lokale adviesraad kan besluiten een eigen advies uit te 
brengen in de fase van de lokale kaderstelling. 
 
Formeel advies van de Regionale Adviesraad Drechtsteden 
De SDD stelt vanuit de brede verkenning een concept beleidsdocument op dat wordt voorgelegd aan 
het AB. In deze fase worden de Regionale Adviesraad en de Cliëntenraad Regio Drechtsteden om 
advies gevraagd. Zij geven, waar mogelijk samen, advies over het beleidsdocument, zodat het AB dit 
mee kan nemen in zijn overwegingen.  
 
De vertegenwoordiger van de lokale adviesraad weet wat er in zijn/haar adviesraad speelt en neemt 
dit mee naar de Regionale Adviesraad. Hij/zij heeft mandaat van de lokale adviesraad. Indien 
essentieel en relevant kan de vertegenwoordiger een afwijkend lokaal standpunt formuleren dat als 
aandachtspunt in het regionale advies wordt meegenomen.  
 
Het beleidsdocument wordt vervolgens doorgeleid naar de lokale colleges die het stuk agenderen 
voor bespreking in de lokale gemeenteraad. Het advies van de Regionale Adviesraad maakt 
onderdeel uit van de raadsstukken. In deze fase kan een lokale adviesraad in principe ook nog advies 
uitbrengen aan zijn eigen gemeenteraad. We gaan ervan uit dat een lokaal advies niet volledig haaks 
staat op het regionale advies, maar een aanvulling is op dit advies, afgestemd op de lokale situatie. 
 
Klantenpanel: werkgroep van de Regionale Adviesraad Drechtsteden 
Stroomlijn verzorgt, onder andere, het Drecht- en Wijkhoppervervoer. Een Klantenpanel bestaande uit 
ervaringsdeskundige vertegenwoordigers van de zeven gemeenten, adviseert onder de 
verantwoordelijkheid van de Regionale Adviesraad het AB en Stroomlijn over dit vervoer. Een van de 
leden van Regionale Adviesraad zit het overleg van het Klantenpanel voor.  
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4. Doorontwikkeling/verbinding/samenwerking 
In 2022 richt de Regionale Adviesraad Drechtsteden zich, in eerste instantie, op de Wmo-
maatwerkvoorzieningen. Daarnaast zoekt hij de verbinding/samenwerking met de cliëntenparticipatie 
in de jeugdhulp, de Participatiewet, de schuldhulpverlening, minimabeleid en persoonlijk 
minimabudget. De Regionale Adviesraad Drechtsteden gaat in overleg met de Cliëntenraad Regio 
Drechtsteden, het Jeugd Ervaringen Team/het Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie jeugd en met 
andere netwerkpartners, zoals het Platform tegen Armoede Drechtsteden en SUN om te bespreken of 
en hoe we kunnen samenwerken/verbinden/verbreden. Met andere woorden: kan de Regionale 
Adviesraad zich doorontwikkelingen naar een brede adviesraad sociaal domein en hoe geven we hier 
met alle betrokken partijen vorm en inhoud aan. 
 
Plan van aanpak doorontwikkeling 
Het is aan de Regionale Adviesraad een plan van aanpak op te stellen voor deze doorontwikkeling. 
De voorzitter en de ondersteuner hebben de expliciete taak dit proces te begeleiden en te 
ondersteunen. In de begroting is hiervoor extra budget opgenomen.  
 
 
5. Verbinding lokaal en regionaal 
De Regionale Adviesraad Drechtsteden organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst voor de 
verbinding met de lokale adviesraden en de netwerkpartners. 
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