Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 19
juni 2017 vanaf 14.00 uur in de "Oosteindzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
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1. Opening en berichten van verhindering. Vaststellen/aanvullen van de agenda.
Mevrouw Robart is met kennisgeving afwezig.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
3. Vaststellen verslag 15 mei 2017
De notulen moeten worden aangevuld met een wat vragen die aan Woonkracht10 gesteld zijn.
Toegevoegd moet worden dat mevrouw De Klerk van Woonkracht10 altijd bereikbaar is voor vragen.
Daarna worden de notulen vastgesteld.
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van mevrouw RobartPeters.
4. Gesprek met de beleidsmedewerker
De jaarrekening 2016 wordt behandeld. De heer Vermeulen vraagt wat is overgebleven in het sociaal
domein in 2016. De heer Westenberg geeft aan dat dat door de financiële afdeling moet worden
uitgerekend. De heer Vermeulen geeft aan dat het belangrijk is dat daar een antwoord op komt.
Verbonden partijen mogen geen reserves aanhouden.
Over beschermd wonen wordt gevraagd of de gelden van Yulius via Dordrecht lopen. Dat is inderdaad
zo maar zal waarschijnlijk in 2020 gaan veranderen.
De heer Van de Ruit geeft aan dat de wethouder altijd beweerd heeft dat de bedragen in het sociaal
domein blijven en worden aangewend waarvoor ze bedoeld zijn. De Wmo-adviesraad ontvangt graag
informatie over het feitelijke bedrag.
De heer Westenberg geeft over Sterk Papendrecht aan dat men bezig is om met partijen tot een visie
te komen. Na de zomer zal dit in de Wmo-adviesraad terugkomen.
Daarnaast geeft de heer Westenberg aan dat vanuit het uitvoeringsprogramma allerlei bijeenkomsten
gaande zijn.
Mevrouw Gaartman wil de heer Westenberg een actuele casus voorleggen; een cliënte van mevrouw
Gaartman heeft het Sociaal Team gebeld. Daar werd gevraagd naar haar inkomen en netwerk.
Mevrouw is terminaal. Het Sociaal Team heeft mevrouw aangegeven dat huishoudelijke hulp
waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoort. Mevrouw Gaartman vraagt zich af waar deze mensen
terecht kunnen? Volgens de heer Westenberg is de Sociale Dienst Drechtsteden redelijk coulant in dit
soort gevallen.
De Wmo-adviesraad is van mening dat het Sociaal Team hulpgericht moet acteren. Men moet op
huisbezoek etc.
De heer Westenberg geeft aan dat het goed is dat dit soort dingen gemeld moeten worden in de
Wmo-adviesraad maar het moet ook bij mevrouw Hes van het Sociaal Team onder de aandacht
gebracht worden.

5. Scholingsbehoefte Wmo-adviesraad
Mevrouw Robart en de heer Den Ouden hebben een telefonisch onderhoud met mevrouw Teunissen
van Zorgbelang gehad. De heer Westenberg heeft zijdens de gemeente gereageerd.
In september zal een bijeenkomst met mevrouw Teunissen worden ingepland om de behoeften vast te
stellen aangezien er steeds minder beleidsstukken zijn. Veel zal op regionaal niveau georganiseerd
worden.
- informatie over de Wmo op de website van de gemeente Papendrecht
De nieuwe website bevat basisinformatie met links naar instellingen. De heer Westenberg vraagt of er
meer berichtgeving oet komen naar de burger over de Wmo.
De heer Van de Ruit zal met de heer Westenberg overleg voeren over de website. Mochten de leden
van de Wmo-adviesraad opmerkingen over de website hebben, dan kunnen ze deze aan de heer Van
de Ruit doorgeven.
6. Rapportages
De heer Van Dijk is bij een mantelzorgbijeenkomst in De Pepermolen geweest. Dit gebied zit in de
schemer volgens de heer Van Dijk. Het was een interessante bijeenkomst.
In het verlengde hiervan haalt de heer Vermeulen de poging van mevrouw Dineke Kodde aan. Van
Haar poging om een periodiek overleg over mantelzorg te voeren leidde helaas tot iets. Mevrouw
Kodde legt haar werk neer wanneer er geen reactie volgt van de Wmo-raden. Dan is er lokaal niets
geregeld.
7. Actielijst
De actielijst wordt behandeld en waar nodig geschoond of aangevuld.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Van Dijk meldt dat de wijkverpleging landelijk onder water staat. Hoe is de situatie in
Papendrecht. De heer Westenberg geeft aan dat de instanties het aankunnen maar het financieel
kader is niet altijd toereikend. Ook is het moeilijk om aan personeel te komen. De twee
verpleegkundigen die aan het Sociaal Team verbonden zijn, worden gesubsidieerd.
Volgens de heer Van Dijk is er in Den Briel geen ruimte voor een kerkdienst.
De heer Vermeulen geeft aan dat er oorspronkelijk wel ruimte was. De heer Westenberg geeft aan dat
het onder de verantwoording van Rivas valt. Dit is niet voor de Wmo-adviesraad.
De vergadering van oktober wordt verplaatst naar 23 oktober.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

