Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 13
februari 2017 vanaf 14.00 uur in zaal "Oosteind" van het gemeentehuis 1 in Papendrecht.
Aanwezig:
De heer J.H. Vermeulen
De heer J. van de Ruit
Mevrouw V.I. de Waard
Mevrouw I. Robart-Peters
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer R. den Ouden
Mevrouw W. van der Hoeven

voorzitter, wijkplatforms
vrijwilligers kerken
mantelzorg
persoonlijke titel
Ouderenbonden PCOB, ANBO en KBO
persoonlijke titel
persoonlijke titel
notulen

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. Verslag van 12 december:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:
Met Woonkracht10 is een afspraak gemaakt voor de vergadering van 15 mei. Volgende vergadering
bespreekpunten aandragen.
Naar aanleiding van de valpreventie wordt opgemerkt dat het binnenpleintje van de Rivaslocatie "De
Markt" opnieuw ingericht. Er worden seniorentoestellen neergezet.
De heer Van Dijk zal het punt "Valpreventie" nog (laten) agenderen bij een vergadering van PCOB.
Naar aanleiding van de rapportages zal de heer Van de Ruit de toegezegde stukken nog aan
mevrouw Van der Hoeven toesturen.
Mevrouw Robart heeft nog naar de pagina van de Wmo-adviesraad op www.papendrecht.nl gekeken
en de informatie die daar vermeld is, is actueel. Op de pagina van de Wmo Drechtsteden zou het
handig zijn wanneer er een link naar de pagina van de Wmo-adviesraad Papendrecht geplaatst wordt.
Zij gaat daar achteraan.
4. Gesprek met de beleidsmedewerker
5. Toelichting "Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017" door de heer Westenberg
Agendapunt 4 en 5 worden gezamenlijk behandeld.
Op dit moment is men nog steeds bezig met het uitvoeringsprogramma. Activiteiten komen ook in het
nieuwe uitvoeringsprogramma terug. Een aantal prioriteiten zijn met de wethouders besproken
waaronder valpreventie en dementie.
Aan de orde is geweest om een geriatrisch verpleegkundige toe te voegen aan het wijkteam. Dit is
niet verder aan de orde.
Het plan van aanpak is geformuleerd om met de betrokken partijen tot een visie te komen; welke
richting is wenselijk voor de toekomst. De heer Westenberg stuurt het plan van aanpak naar mevrouw
Van der Hoeven.
Men wil meer met de schuldhulpverlening en financiële problematiek. Binnen sommige gezinnen
bestaat armoede. Op korte termijn wordt samen met de SDD met twee tools gestart; bereken uw
recht. Waar hebben mensen recht op? Zoals leergeld. Daarnaast zijn er geldplannen met het NIBUD.
Gaat over mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen zodat ze uit de schulden blijven.
Op dit moment is bij BWI een medewerker belast met schuldhulpverlening en deze medewerker komt
om in het werk. De meldingen voor schuldhulpverlening komen via het Sociaal Team binnen
(financieel café).

De site van Puur Papendrecht fungeert als een soort sociale kaart. Kunnen terugkerende activiteiten
niet een plekje krijgen op de website? Deze site kan ook gebruikt worden om mensen te attenderen
op financiële hulp (bijvoorbeeld schuldhulpmaatje).
Het steunpunt vrijwilligerswerk is gevraagd met een plan te komen hoe ze het vrijwilligerswerk zien in
Papendrecht en hoe hun rol daarin is. Dit in verband met de subsidieaanvraag.

6. Uitkomsten cliëntenervaringsonderzoek Wmo Regio Drechtsteden 2016
Op 14 november 2016 heeft de Wmo-adviesraad het cliëntenervaringsonderzoek ontvangen. De
vraag is of de adviesraad zich herkent in het gestelde in het onderzoek. De adviesraad is van mening
dat zij zich herkennen. Het roept geen vragen op.
7. Beschermd wonen
In het stuk staat vermeld dat de Wmo-adviesraad Dordrecht een advies moet opstellen. Beschermd
wonen is een regionale taak. In september 2016 is een bijeenkomst geweest en onlangs in januari
opnieuw. Op 11 januari jl. bleek er al een stuk te zijn en moest binnen acht dagen worden ingestemd
met het advies.
Stuk dat er lag was uitvloeisel van het eerder besprokene. De eigen gemeente moet geadviseerd
worden op dit stuk. De inhoud van het stuk is goed. Het is een wijziging op een bestaande
verordening.
8. Rapportages
Mevrouw Robart zou een bijeenkomst bijwonen over 18+ 18-. Mevrouw Robart is niet geweest omdat
ze er niets meer van heeft gehoord. De heer De Ouden geeft aan dat vorig jaar geprobeerd is een
groep over mantelzorg op te starten maar dit is niet gelukt.
Mevrouw Robart en mevrouw Gaartman hebben het Alzheimer café bezocht. Het was een
drukbezochte, leerzame avond.
9. Actielijst
Zie lijst.
10. Rondvraag en sluiting
Mevrouw De Waard vraagt of de burgemeester de vergadering van de Wmo-adviesraad een keer
bijwoont. En hoe zit het met het rooster van aftreden? Dit agenderen voor de volgende vergadering.
De heer Vermeulen geeft aan eerder af te treden dan augustus. Het streven is per 1 april 2017 het
lidmaatschap op te zeggen. Dit geldt eveneens voor de Regionale Wmo-adviesraad.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten

