Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 10
april 2017 vanaf 14.00 uur in de "Oosteindzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
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Afwezig:
--

1. Opening en berichten van verhindering, vaststellen en/of aanvullen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
3. Vaststellen verslag 20 maart 2017
Naar aanleiding van punt 4: de heer Vermeulen geeft aan dat bij het Sociaal Team (ST) min of meer
reclame werd gemaakt voor het doen van de belastingaangifte door commercieel bureau. Kent
iemand dat? Niemand is hiermee bekend.
De heer Westenberg geeft aan dat door de Stichting Sport en Welzijn uit Ridderkerk alle mensen met
een minimum inkomen zijn aangeschreven. Met laatstejaars fiscale studenten wordt teruggekeken op
een aantal jaren belastingaangifte.
De heer Van Dijk geeft aan dat de ouderenbonden dit kosteloos doen.
De Sociaal Raadsvrouw van de BWI helpt mensen ook bij dat soort zaken. De heer Vermeulen
verbaast zich erover dat er blijkbaar bij het ST ook zo'n persoon is.
Naar aanleiding van het aanstaande aftreden van de heer Vermeulen wordt besloten om het rooster
van aftreden op de actielijst te plaatsen.
De heer Westenberg heeft contact gehad met mevrouw Teunissen van Zorgbelang. Zij kan op maat
iets betekenen maar wil met een aantal leden een telefonisch onderhoud voeren zodat ze gericht een
offerte kan uitbrengen.
4. Gesprek met mevrouw E. Hes, Sociaal Team
De nieuwe coordinator, mevrouw Erica Hes, stelt zich voor.
In januari is zij gestart. Haar voorgangster is al eens in wmo-vergadering geweest. Mevrouw Hes
bemerkt dat de burgers het Sociaal Team (ST) steeds beter weten te vinden. Er komen veel complexe
vragen binnen en het team slibt dicht.
Op dit moment is er geen wachtlijst. Binnen twee weken wordt een intake gehouden. Vragen rondom
preventie huisuitzettingen nemen toe. Het ST zicht zich erop om deze gevallen eerder te signaleren
voordat de huisuitzettingen daadwerkelijk plaatsvinden.
Er is een convenant met Woonkracht 10. Woonkracht 10 verstrekt aan het ST wekelijks een lijst met
huurders met een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. Deze mensen wil men om de
tafel om erger te voorkomen. Dit gaat gemiddeld om 6 a 7 adressen per week. Als er een ontruiming
gepland is, dan is er sprake van een grote huurachterstand.
Op het moment van deze vergadering is er sprake van drie geplande ontruimingen en zijn er ca vijf
huurachterstandsgevallen.
Preventie huisuitzettingen is prioriteit van de gemeente, Woonkracht 10 en het CJG.

Het ST bestaat uit 16 personen (mensen in kernteam en in schakelfuncties er omheen).
Mevrouw Hes geeft aan dat er momenteel 328 zaken openstaan. Op een aantal zaken wordt naar
verwachting geen actie verwacht en er is sprake van dubbele registratie (door het samenvoegen van
gezamenlijke administraties). Men is bezig de dubbelingen te bekijken. Mevrouw Hes geeft aan dat de
dossiers in het systeem na 60 maanden op "anoniem" worden gezet.

Mevrouw Hes geeft voorts aan dat in geval van een crisis de crisisdienst 24/7 bereikbaar is. Het ST
heeft zelf geen crisisdienst.
Mevrouw Hes geeft aan dat er op dit moment een website wordt ontwikkeld voor het Sociaal Team
(Sterk Papendrecht). Op termijn verdwijnt de naam ST en wordt Sterk Papendrecht geïntroduceerd
(met daaronder het CJG etc). Het streven is herkenbaarheid, een aanspreekpunt. De Wmoadviesraad is niet onverdeeld positief. Het is belangrijk dat het ST als een geoliede machine werkt en
pas daarna kun je veranderingen doorvoeren.
De leden van de Wmo-adviesraad worden uitgenodigd om na oplevering in de nieuwe locatie te
komen kijken. Mogelijk kan hier een vergadering aan gekoppeld worden. Positief gesprek zegt Wmoadviesraad. Wmo-raad is uitgenodigd voor de nieuwe locatie als "Sterk Papendrecht" .
5. Gesprek met de beleidsmedewerker
De heer Westenberg laat het logo van Sterk Papendrecht zien. Dit wordt na de zomer geïntroduceerd,
met de oplevering van Den Briel. Het logo wordt als positief ervaren. De heer Westenberg vraagt
mevrouw Gaartman om Sterk Papendrecht te monitoren.
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een nieuwe website. De gemeente Papendrecht werkt ook aan
vernieuwing van de website. De website van Puur Papendrecht loopt ook goed.
Raadsinfo Sociaal Domein zal naar de Wmo-adviesraad gezonden worden. Volgend jaar moet dat
sneller. Door het Onderzoekscentrum Drechtsteden is een 3D-monitor gehouden. Deze geeft inzicht in
de cijfers van de decentralisaties. Deze wordt nog officieel aan de gemeenteraad aangeboden.
Daarna komt deze naar de Wmo-adviesraad.
6. Vragen voor Woonkracht 10
Afgesproken wordt dat alle leden vragen naar mevrouw Van der Hoeven stuurt, die de vragen zal
bundelen en ter voorbereiding aan Woonkracht 10 zal toesturen.
7. Voorbereiding Wmo-bijeenkomst op 20 april
De wethouder wordt is uitgenodigd. Posters worden verspreid en er wordt melding gemaakt op de
website van de gemeente Papendrecht. De heer Vermeulen geeft aan dat men voorbereid moet zijn
op kritische vragen.
8. Rapportages
De heer Vermeulen zegt toe de notulen van de regionale Wmo-raad naar de lokale Wmo-adviesraad
te sturen.
De heer Van Dijk, mevrouw De Waard, mevrouw Robart en de heer Den Ouden zijn bij de
bijeenkomst "Valpreventie" van 30 maart jl. geweest. Het betrof een soort workshop.
Op 23 maart jl. is de heer Van de Ruit aanwezig geweest bij de bijeenkomst "Opgroeien met financiële
problemen". Dit was een interessante bijeenkomst.
Mevrouw Gaartman en mevrouw Robart zijn aanwezig geweest bij "Hoe kun je ervaringsdeskundigheid krijgen" (binnen een bepaald team). Hoe kun je ze vinden en wat kan een
ervaringsdeskundige betekenen.
9. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld.

10. Rondvraag en sluiting
De heer Den Ouden vraagt hoe het zit met de opvolging van de voorzitter. Dit zal op de volgende
agenda worden geplaatst.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

