Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 12
december 2017 vanaf 13.30 uur in de "Marktzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De De heer J. van de Ruit
heer A.W. van Dijk
Mevrouw W. van der Hoeven
De heer J. Westenberg

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
vrijwilligers kerken
Ouderenbond
notulen
beleidsmedewerker Gemeente Papendrecht

Afwezig:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer R. den Ouden

persoonlijke titel
persoonlijke titel

1. Opening en berichten van verhindering.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Den Ouden en mevrouw Gaartman.
Het herstel van de heer Den Ouden gaat voorspoedig. De heer Den Ouden verwacht in 2018 zijn
werkzaamheden voor de Wmo-adviesraad te kunnen hervatten.
Vaststellen/aanvullen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen verslag 23 oktober 2017
Naar aanleiding van punt 5; Privacy Sterk Papendrecht; Er is een convenant over de privacy. Ook
regionaal is er een convenant voorhanden. Nu wordt er toestemming gevraagd aan de burger of er
toestemming gegeven wordt voor een terugkoppeling aan de huisarts.
Mevrouw Robart vraagt hoe het zit met de elektronische bestanden. Zijn deze compatible? Er zijn
twee systemen waarmee gewerkt wordt. Het jeugdteam heeft een systeem en rest heeft een systeem.
Op dit moment kan alleen gezien worden of iemand bekend is bij de ander maar niet inhoudelijke
inzage.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
De heer Van Dijk is op 23 november bij de VU bij de netwerkborrel geweest. De heer Van Dijk is van
mening dat er geen rendement in zit. Er is geen toegevoegde waarde. De netwerkborrel werd vanuit
de BWI georganiseerd. De heer Westenberg geeft aan dat wanneer het doel niet helder is, dit ook een
signaal is.
Mevrouw Robart geeft aan dat op 13 december er een netwerkbijeenkomst van de SDD is met
ketenpartners.
Mevrouw Robart heeft de zoekterm "clientenondersteuner" ingetoetst op website van Papendrecht. Zij
kwam een artikel tegen uit 2015. Conclusie: er is dus weinig te vinden. De heer Westenberg geeft aan
dat dit archiefstukken zijn. Er is niets nieuws. Uiteindelijk kun je contact opnemen met "Sterk
Papendrecht".
4. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
Radar Advies wordt betrokken bij Sterk Papendrecht en het vrijwilligerspunt daarbinnen.
De nieuwsbrief en de visie van Sterk Papendrecht is ontvangen. De nieuwsbrief is een interne
nieuwsbrief. Met betrekking tot de visie (pag. 6) wordt opgemerkt dat er vrijwilligers rondlopen om de
gasten te ontvangen. Zij moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Het zit nu in een Rivasgebouw
waarin Rivas de receptie beheert; dat gaat veranderen. MEE en Vivenz hebben ervaring met het
ontvangen van bezoekers door vrijwilligers. Hiervoor wordt scholing gegeven. Nu zijn ze nog aan het
werven. De vrijwilligers zullen geen inhoudelijke vragen beantwoorden.

Crisisbegeleiding onder kantoortijden is geregeld. Hoe zit het buiten kantoortijden? Veilig Thuis regelt
dat (politie e.d.). Dit telefoonnummer komt op de website van Sterk Papendrecht te staan.
De heer Westenberg geeft aan op dit moment bezig te zijn met het veiligheidsprogramma, dit wordt
geüpgraded tot 2018. Ook is men bezig met Sterk Papendrecht. Bezig met de subsidieafspraken om
alles rond te krijgen.
5. Stapje fitter
Heidy van Dam, sport coördinator van de Gemeente Papendrecht, geeft een presentatie over de
activiteit "Stapje fitter". In het kort legt ze uit wat hiervan de bedoeling is. Er is een grote omslag
gaande van sport als doel naar sport als middel.
Het gaat om een doelgroep die niet van de bank af komt. Zijn thuiszitters, doen geen vrijwilligerswerk.
In de gemeente Woerden is een pilot gestart. Hoe kun je mensen in hun kracht zetten, zodat ze beter
in hun vel komen. Door middel van sport en bewegen hopen we mensen van de bank af te krijgen,
een netwerk te laten krijgen, op bezoek te gaan en mogelijk aan vrijwilligerswerk te helpen.
Het gaat om een groep volwassenen in de leeftijd van 27 tot 40+. Er is vaak niet één oorzaak aan te
wijzen waardoor mensen hierin beland zijn. Er is samenwerking met de Sociale Dienst. Het zijn vaak
eenzame mensen, die tussen de muren van hun huis vastzitten.
Er wordt steeds geëvalueerd. Er komt een nulmeting en een eindmeting. De vraag is of hun
gezondheid is toegenomen. Geven ze zich een hoger cijfer? Als de pilot een succes is kan de pilot
eventueel worden uitgebreid naar een andere doelgroep (bijvoorbeeld mensen die de taal niet
spreken, dan komt er een taalcoach bij). Wordt dat een succes, dan uitbreiding binnen de
Drechtsteden.
Mevrouw Van Dam geeft aan dat gemeente Woerden het tweemaal per jaar organiseert. Mevrouw
Robart geeft aan dat het zinvol is dat er een coach bij is, gezond eten is duurder dan snacken. In
Woerden doen ze gezamenlijk boodschappen.
De kandidaten worden via consulenten van de Sociale Dienst naar voren geschoven; zij kennen de
doelgroep. De cursus is op maandagmiddag en donderdagmorgen. Elke keer bewegen en op
donderdag is er een deel theorie (voeding, vrijwilligerswerk etc.)
Het is vrijblijvend en er staan geen sancties tegenover. De Wmo-adviesraad vraagt hoe het zit met
afhakers. Mevrouw Van Dam geeft aan dat daar speciale aandacht voor is. De Wmo-adviesraad is
enthousiast en ontvangt graag over een half jaar een terugkoppeling .

6. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Op 5 maart is er een bijeenkomst op een locatie in Papendrecht die Wmo-gerelateerd is.
Papendrecht is aan de beurt om te organiseren maar omdat mevrouw Robart nog maar kort voorzitter
is, organiseert een andere gemeente de bijeenkomst.
Op 8 februari wordt een avond georganiseerd voor nieuwe gemeenteraadsleden, niet in Landvast
maar waarschijnlijk in Cascade Hendrik Ido Ambacht. Er komt nog een uitnodiging van.
7. Checklist onafhankelijke cliënt-ondersteuning
Heeft iedereen de "Checklist van Iederin" doorgenomen?
Mw Robart heeft er een veel vragen over. Als je om wat voor reden dan ook in de penarie zit; er is
altijd een onafhankelijk persoon die niet verbonden is aan een organisatie, die u kan helpen. Deze
boodschap moet duidelijk op de website van de Sterk Papendrecht vermeld worden.
De heer Westenberg geeft aan dat Sterk Papendrecht verder gelanceerd wordt en geeft de Wmoadviesraad aan om hier goed op te letten.
De heer van de Ruit vraagt hoe er met de vrijwilligers wordt omgegaan. Hij geeft als voorbeeld aan
schuldhulpmaatjes; de heer Westenberg geeft aan dat dit een gesprek is dat gevoerd moet worden
met BWI en Schuldhulpmaatjes.
8. Vacaturetekst
De kandidaten moeten binding hebben met Papendrechtse samenleving. Uit de advertentie moet
blijken dat het leuk en nuttig is. Op dit moment staan de vergaderingen te centraal. Daar moet minder
nadruk op gelegd worden. Taalkundig kan er nog worden geschaafd aan de advertentie. De heer
Westenberg zal de advertentie door de afdeling communicatie laten beoordelen. De advertentie kan
geplaatst worden op Puur Papendrecht, Facebook, Facebook Papendrecht en de algemene website

van de gemeente Papendrecht. In februari moet de definitieve advertentie gereed zijn zodat deze
geplaatst kan worden. De sollicitatieprocedure moet afgrond zijn voor de zomervakantie.
9. Actielijst
De actielijst blijft ongewijzigd.
10. Rondvraag
De heer Van Dijk vraagt hoe het gesteld is met de wijkverpleging in de wijk. Is dit voldoende of
onvoldoende. De heer Westenberg geeft aan dat vanuit de gemeente er al jaren extra wordt
gesubsidieerd zodat er aansluiting is met Sterk Papendrecht etc.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

