Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 15
mei 2017 vanaf 14.00 uur in de "Oosteindzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
De heer J.H. Vermeulen
Mevrouw V.I. de Waard
De heer J. van de Ruit
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
mantelzorg
vrijwilligers kerken
persoonlijke titel
Ouderenbonden PCOB, ANBO en KBO
persoonlijke titel
persoonlijke titel
notulen

Afwezig:
-1. Opening en berichten van verhindering. Vaststellen/aanvullen van de agenda.
De heer Vermeulen arriveert later.
Mevrouw Schreuder (agendapunt 4) wordt vervangen door mevrouw De Klerk.
Vanwege de afwezigheid van de heer Westenberg komt agendapunt 5 te vervallen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Kwetsbare ouderen, verzoek deelname enquête (op verzoek M. Teunissen)
Mevrouw Robart en de heer Den Ouden hebben de enquête inmiddels ingevuld.
- Opgroeien met schulden: 23 maart 2017, er komt een vervolg op 18 mei.
In principe is niemand in de gelegenheid. Mevrouw Robart houdt het in beraad.
3. Verslag 11 april 2017
Het verslag wordt na een tekstuele aanpassing vastgesteld.
4. Gesprek met mevrouw De Klerk van Woonkracht10
Mevrouw De Klerk behandelt de vooraf toegezonden vragen naar tevredenheid van de Wmoadviesraad. Mocht de Wmo-adviesraad in de toekomst opnieuw vragen hebben, dan is Woonkracht10
uiteraard opnieuw tot toelichting bereid.
De vragenlijst wordt aan deze notulen gehecht. De vragenlijst is niet puntsgewijs behandeld maar
werd gedurende het gesprek behandeld.
5. Gesprek met de beleidsmedewerker
Agendapunt is vervallen.
6. Scholingsbehoefte Wmo-adviesraad
Er ligt een mail van 14 april 2017 aan mevrouw Robart en de heer Den Ouden. De Wmo-adviesraad
vraagt zich af of ze toch de jeugd moet aandragen bij de Wethouder. Wellicht dat zij er nu wel open
voor staat. De Participatiewet is belangrijk.
De heer Vermeulen geeft aan dat eerst verjongd moet worden en mogelijk daarna verbreed. De Wmoadviesraad geeft aan dat ze wel ophaalt maar niet deelt met anderen. De structuur ontbreekt.
De vraag aan mevrouw Teunissen is wat de verbreding inhoudt.
7. Terugblik op Wmo-bijeenkomst 20 april 2017
De Wmo-adviesraad is van mening dat de bijeenkomst geslaagd was. Er werden goede en kritische
vragen gesteld. Mogelijk dat een dergelijke bijeenkomst vaker georganiseerd kan worden.
8. Mantelzorgvertegenwoordiging op lokaal / regionaal niveau
De heer Vermeulen heeft de oproep van mevrouw Kodde doorgezonden. De Wmo-adviesraad is van
mening dat er voldoende gebeurt en zal verder geen actie ondernemen.

9. Rapportages
De heer Van de Ruit, mevrouw Robart en mevrouw Gaartman zijn bij de open dag van Den Briel
geweest. Het ziet er prachtig uit. De bewoners (van De Wieken) zijn blij met hun huisvesting.
Gevraagd wordt naar de vernieuwde website van de gemeente Papendrecht. Wat staat er op over
wmo? Dit moet getoetst worden aan de websites van andere gemeenten. Is er voldoende
basisinformatie of niet?
De heer Vermeulen zal de website op (on)volkomenheden checken en zijn bevindingen delen met de
Wmo-adviesraad.
10. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld.
Mevrouw Robart denkt na over het voorzitterschap.
11. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Van der Hoeven zal de afscheidslunch van de heer Vermeulen regelen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Vergadering Wmo-adviesraad 15 mei 2017
Gemeentehuis van Papendrecht 14.00-16.00 uur
Vragen aan Woonkracht 10
1. Hoe gaat men om met huurders die een betalingsachterstand oplopen. Krijgen deze personen
begeleiding van Woonkracht10?
3. Een deurwaarder kost veel geld; wat doet Woonkracht10 om dit te voorkomen? En wordt er
ook wel eens gedacht aan het inzetten van Schuldhulpmaatjes?
4. Welke rol is er voor de sociale raadslieden bij huisuitzettingen (denk aan huurachterstand)
5. Wordt het Sociaal Team ingeschakeld en zo ja, in welke fase?
6. Zijn er behaalde resultaten van de samenwerking te benoemen?
7. Wat is het beleid van Woonkracht 10 m.b.t het verhuren van woningen? Urgentieverklaringen
in relatie tot voorrang aan bepaalde groepen.
8. Zijn er wachtlijsten?
9. Zijn er knelpunten in de wijken? Zo ja, welke?
10. Is er veel (en opmerkelijke) leegstand?
11. Wat is er aan woningen beschikbaar voor hulpbehoevende personen? (Vanuit de Wmogedachte dat mensen langer thuis moeten blijven wonen).
12. Past Woonkracht 10 momenteel bestaande woningen aan met specifieke gebleken
behoeften?
13. Wat is het beleid van Woonkracht 10 voor de momenteel beschikbare woningen voor
hulpbehoevenden.
14. Wat is voor het grondgebied van de gemeente Papendrecht de visie van Woonkracht 10 (al
dan niet in samenspraak met de gemeente Papendrecht) op het bij punt 11 vermelde.
15. Zijn er nieuwbouwplannen van Woonkracht 10 in Papendrecht en zo ja voor welk soort
inwoners?

