Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 13
november 2017 vanaf 13.30 uur in de "Kooyzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
Mevrouw W. van der Hoeven
De heer J. van de Ruit
De heer R. Kok
De heer J. Westenberg

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

Afwezig:
De heer R. den Ouden

persoonlijke titel

1. Opening en berichten van verhindering.
Berichten van verhindering ontvangen van de heer Den Ouden. De heer Westenberg arriveert later.
Vaststellen/aanvullen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen verslag 23 oktober 2017
Naar aanleiding van het verslag (met betrekking tot de website Papendrecht.nl) geeft mevrouw Robart
aan dat alle informatie kan worden gevonden maar dat het via de zoekbalk gaat. Hoe is de raad te
vinden. Ineke geeft aan dat gebruik gemaakt moet worden gemaakt van de zoekbalk. Onder
"Adviesraad" is genoeg te vinden.
Naar aanleiding van het gesprek met mevrouw Zandvoort zegt de heer Van de Ruit dat veel cliënten
erg achterdochtig zijn. Het is van groot belang dat er onafhankelijke cliënt-ondersteuners zijn zegt
mevrouw Gaartman.
Er wordt meer aandacht aan besteed aan het feit dat een onafhankelijk cliënt-ondersteuner bij het
keukentafelgesprek aanwezig mag zijn. Goed op site van SDD kijken of dit te vinden is.
Over het budget dat volgens mevrouw Zandvoort-de Keizer vrijgemaakt zou moeten worden om
onafhankelijke ondersteuners in te huren, geeft de heer Westenberg aan dat MEE een subsidie van €
250.000,00 ontvangt voor onafhankelijke cliënt-ondersteuning.
De heer Westenberg geeft aan dat er voldoende aandacht aan de onafhankelijke cliënt-ondersteuner
besteed wordt. Het is aan de inwoner om te besluiten of er wel of niet iemand wordt ingeschakeld. Het
aanbod is er. Er zijn geen wachtlijsten.
De heer Westenberg geeft aan dat bij de jaarrekening 2016 een reserve voor het Sociaal Domein
gevormd is van € 2.000.000,00. Over 2017 kan nog geen mededeling worden gedaan omdat het jaar
nog niet is afgerond.
Niemand naar Netwerkorganisatie bijeenkomst geweest op 26 oktober.
Het lidmaatschap van De Koepel is opgezegd. De heer van de Ruit licht toe wat de Koepel allemaal
doet. Niettemin blijft het besluit gehandhaafd.
3. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
Geen.
4. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
De heer Westenberg meldt dat er een communicatieplan voor Sterk Papendrecht komt. Dan komt ook
een nieuwsbrief naar buiten.
Feitelijk bedrag Sociaal domein; reserve gevormd van 2.000.000 over 2016. Dit bedrag blijft
geoormerkt in de reserve. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of het ingezet mag worden.

5. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein, toelichting door de heer Kok
Het gaat om een update van het activiteitenplan Sociaal Domein. De vraag is welke aandachtspunten
wil de Wmo-adviesraad aandragen.
Mevrouw Robart vraagt naar de privacy van de burger bij Sterk Papendrecht. Is daar voldoende
aandacht voor? De heer Kok geeft aan dat privacy een randvoorwaarde is. Daarvoor wordt een
protocol gevolgd. Dit valt echter niet onder het Uitvoeringsprogramma.
Aandachtspunten:
- Woningen voor jeugd
- Jeugdigen die tussen wal en schip vallen, dit is een risico groep. Hier aandacht voor blijven houden
- Sterk Papendrecht; degene die je als eerste aan de telefoon krijgt moet kundig genoeg zijn; de heer
Kok geeft aan dat het rapport van het Sociaal Team wordt gebruikt als inpunt voor Sterk Papendrecht.
Mevrouw Gaartman is benieuwd naar de voortgang van Sterk Papendrecht. Mevrouw De Waard
vraagt of de heer Kok nog punten heeft waar hij tegenaan gelopen is. De heer Kok vraagt zich of of
het concept "Positieve gezondheid" bekend is bij de Wmo-adviesraad; dit zou iets kunnen zijn dat de
Dienst Jeugd en Gezondheid zou kunnen toelichten.
De heer Van Dijk vraagt of er zicht is op jongeren die eigenlijk een participatieplaats moeten hebben
maar die nu thuiszitten. Dat overzicht is er niet geeft de heer Kok aan. Het is moeilijk om daarachter te
komen i.v.m. privacy. De heer Westenberg geeft aan dat er ook zorgmijders zijn.
6. Terugblik op bijeenkomst met M. Teunissen; hoe nu verder
De Wmo-adviesraad moet punten aanleveren wat besproken moet worden. Er moeten stappen
worden gemaakt om wat met de signalen te doen.
Het is raadzaam om opnieuw een bijeenkomst plannen ergens in maart; deze moet goed worden
voorbereid; er moet een programma worden gemaakt.
De heer Westenberg daagt de Wmo-adviesraad uit om met een vraag naar de gemeente te komen.
7. Mededelingen vanuit Regionale Wmo-raad
- 8 februari bijeenkomst in Landvast voor toekomstige gemeenraadsleden over wat de Wmoadviesraad doet.
- 5 maart Regionale Wmo-raad in Papendrecht. Mogelijk bij Gemiva of Fritella? Capaciteit? Max 20.
- De Wmokrant komt in november uit dan ipv oktober.
De heer Van de Ruit biedt aan om voor verspreiding bij de kerken te zorgen. Mevrouw Robart zorgt
voor aanvoer.
- dienstencheques stoppen per 1 juli 2018.
Mevrouw De Waard vraagt wat er dit jaar voor de mantelzorger was. Joey zegt dat er een bedrag
beschikbaar is en daarvoor moet iets georganiseerd worden. Dit is niet gebeurd geeft mevrouw De
Waard aan. Alleen een handwarmer beschikbaar gesteld.
- De Drechthopper heet nu Stroomlijn. Er zal een pilot gestart worden om alleen binnen de wijk te
rijden.
- Ook Drechthopper gaat proberen prioriteitsritten in te stellen bij specialistenbezoek.
8. Vacaturetekst
De heer Van de Ruit ziet graag dat iemand uit het wijkplatform zitting neemt in de Wmo-adviesraad.
Daarnaast is iemand uit de GGZ-sector heel welkom, of iemand die anderszins binding met een
sociale instelling heeft. De heer Westenberg geeft aan dat op wat gemist wordt, geworven moet
worden. Een ieder wordt verzocht op- en/of aanmerkingen op de mail te zetten. De vacature zal
volgende vergadering weer geagendeerd worden.
9. Actielijst
Clientenraad; verwijderen
Jaarrekenning: verwijderen
Vergaderschema; de vergadering van januari komt te vervallen. Daarnaast moet de vergadering van
16 juni veranderd worden in 18 juni.
Checklist onafhankelijke cliënt-ondersteuning voor volgende vergadering agenderen.

10. Rondvraag
Mevrouw De Waard vraagt of een Seniorenpas beschikbaar is. Mevrouw Robart geeft aan dat het €
28,00 kost om de pas aan te vragen en het behelst veel reclame.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

