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VERGADERING SRD 6 mei 2022 
 
Samenvatting 

1. Opening en mededelingen 
- De Wet bestuur en toezicht wordt vanaf 1 juli 2022 van kracht. Dat zou 

kunnen leiden tot aanpassing van de statuten; 
- De Algemene Rekenkamer heeft een spijkerhard rapport gepubliceerd 

over de aanpak van zorgfraude; 
- De eigen bijdrage WMO baseren op het inkomen van de aanvrager is in-

middels door de rechter als in strijd met de wet beoordeeld. 

 
2. Ouderenhuisvesting 

- Het standpunt van de SRD dat er ook ruimte moet komen voor betaalbare 
patiobungalows voor ouderen is in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen; 

- De SRD heeft deelgenomen aan de participatiesessie over de omgevings-
visie. Een goed bezochte bijeenkomst waarin werd ingegaan op 6 verschil-
lende thema’s: Dongens DNA, Werk en economie, wonen en voorzienin-
gen, natuur, gezondheid en milieu, duurzaamheid, buitengebied; 

 
3. Comfortabel en Veilig Wonen 

- De samenwerking met het projectbureau WMG is formeel beëindigd. Een 
alternatief is voorhanden in de vorm van het project Mijn Huis op Maat. 
Met de samenwerkende partners (gemeente, Casade etc.) zal dit t.z.t. 
worden besproken; 

 
4. Rechtsbescherming kwetsbare inwoners 

Het Rijk heeft voor elke gemeente financiële middelen ter beschikking gesteld 
om de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te verbeteren. In 
navolging van de Adviesraad Participatiewet zal de SRD het college van 
burgemeester en wethouders schriftelijk benaderen vanuit het besef dat de 
categorie kwetsbare inwoners naar onze mening vaak ook ouderen omvat. 

 
5. Ontwikkelingen Sociaal Domein 

- Uit het rapport van het CPB-onderzoek “Effect van wijkteams op het ge-
bruik van ouderenzorg” blijkt dat gemeenten met wijkteams de grootste 
stijging van WMO-maatwerkarrangementen kennen. Het rapport kan van 
belang zijn bij de ontwikkeling van het Dongense dorpsteam; 
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- Op 14 april 2022 is de startbijeenkomst “Samen zicht op eenzaamheid” 
gehouden. Een goed bezochte bijeenkomst met aanwezigheid van nage-
noeg alle betrokken partners. Het project wordt getrokken door de SWOD; 

- Op 21 april 2022 was de aftrap van de Campagne Gezond Ouder Worden. 
Voorlichting werd gegeven over het gebruik van alcohol, gezond eten en 
de noodzaak van bewegen; 

 
 

6. Vaststelling jaarrekeningen SRD 2020 en 2021. 
- Zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 
7. Nieuw gemeentebestuur 

- Het is van belang dat de SRD zich presenteert na de start van het nieuwe 
gemeentebestuur. Daarvoor zal een voorstel worden gemaakt. 

 
Volgende vergadering: 17 juli 2022 
 
 


