
Aan de wethouders Wmo van de zeven Drechtstedengemeenten 
en het Drechtstedenbestuur 
 
 
 
Datum:  1 oktober 2021 
Betreft:  Regionale Adviesraad Drechtsteden 2022  
 
 
 
Geachte wethouders, 
 
Als gevolg van de transitie van de GR Sociaal is er vanaf 2022 geen formele positie meer voor de 
Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden. Als lokale adviesraden vinden wij het belangrijk dat er op 
regionaal niveau een adviesraad blijft. Ook de SDD heeft bij monde van de heer A. Buchinhoren laten 
weten dit belangrijk te vinden. 
 
Regionale Adviesraad Drechtsteden 2022 
Een werkgroep bestaande uit vier voorzitters van de lokale adviesraden en de plaatsvervangend 
voorzitter van de huidige Regionale Adviesraad heeft een opzet gemaakt voor een ‘nieuwe’ Regionale 
Adviesraad vanaf 1 januari 2022. Dit voorstel is besproken in het voorzittersoverleg en in de 
vergadering van de Regionale Adviesraad Wmo. Iedereen kon zich vinden in het voorstel. In de bijlage 
treft u dit voorstel aan. 
 
Doorontwikkeling/verbinding/samenwerking 
Zoals u in de opzet kunt lezen, 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. Samen onderzoeken de betrokken partijen of de Regionale Adviesraad zich 
door kan ontwikkelingen naar een brede adviesraad sociaal domein en hoe kan hier vorm en inhoud 
aan gegeven worden. 
 
Akkoord positionering en opzet Regionale Adviesraad Drechtsteden 
Wij verzoeken u akkoord te gaan het voorstel voor de Regionale Adviesraad Drechtsteden zodat deze 
Adviesraad per 1-1- 2022 aan de slag kan. 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
Marika Slingerland-Bosman  Jan Slappendel   Jacques van de Minkelis 
Voorzitter a.i.     Voorzitter   Voorzitter 
Adviesraad Sociaal Domein  Adviesraad Wmo & Jeugd Platform Sociaal Domein 
Alblasserdam    Dordrecht   Hardinxveld-Giessendam 
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Voorzitter a.i.    Voorzitter   Voorzitter 
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Hendrik-Ido-Ambacht   Papendrecht   Sliedrecht 
 
 
Monique van Alphen     
Voorzitter     
Inwonersadviesraad     
Zwijndrecht     


