Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 14
mei 2018 vanaf 13.00 uur in de "Vriesenpolderzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer A.W. van Dijk
De heer R. den Ouden

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
Ouderenbond
persoonlijke titel

De heer J. Westenberg
Mevrouw W. van der Hoeven

beleidsmedewerker Gemeente Papendrecht
notulen

Afwezig:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer J. van de Ruit

persoonlijke titel
vrijwilligers kerken

1. Opening en berichten van verhindering.
Vaststellen/aanvullen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Van de Ruit is met kennisgeving afwezig.
2. Vaststellen verslag 16 april 2018
Het verslag wordt na een kleine aanpassing goedgekeurd.
3. Signalen vanuit de adviesraad en samenleving
Het is prettig dat mevrouw Teunissen wederom de secretaresse van de Regionale Wmo-adviesraad
is. Zij heeft veel kennis van zaken. De heer Den Ouden en mevrouw De Waard zullen de bijeenkomst
op 12 juni bijwonen (Bijpraten medezeggenschapsraden Uitvoering Agenda Huisvesting kwetsbare
groepen). Zij melden zichzelf aan.
Mevrouw De Waard vraagt mevrouw Robart de QuickScan kwetsbare ouderen naar haar te sturen.
De heer Den Ouden maakt melding van het ontbreken van fietsenrekken bij de nieuwe bibliotheek.
Ook de deurindelingen zijn niet zo handig gemaakt. De heer Westenberg geeft aan dat het stoepje
voor de ingang wordt aangepast.
Stapje fitter  Mevrouw Van Dam komt in de vergadering van juni een terugkoppeling geven.
4. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
Sterk Papendrecht / beleidsplan
Odensehuis
De heer Westenberg weet nog niet wat MEE heeft opgehaald bij Alzheimer café m.b.t. hun presentatie
over het Odensehuis In juni is er hopelijk meer duidelijk. De presentatie die MEE op 16 april heeft
gegeven, is nog niet ontvangen. Mevrouw Van der Hoeven gaat de presentatie opvragen.
Sterk Papendrecht
Op 23 mei vindt de open dag plaats bij Sterk Papendrecht. Op 24 mei is er een rondleiding voor
genodigden. De Wmo-adviesraad is ook uitgenodigd.
De vraag blijft wie de telefoon beantwoordt bij Sterk Papendrecht. Het kan door een vrijwilliger
gebeuren indien het slechts bij het opnemen van de telefoon blijft. Voor inhoudelijke vragen blijft een
professional nodig.
Beleidsplan
Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Omdat er nog geen nieuwe wethouder is, staat alles on
hold. De volgende adviesraad kan er mogelijk iets uitgebreider bij stil worden gestaan.
Er wordt naar toe gewerkt naar een breder plan. De Wmo-adviesraad wordt gevraagd mee te denken
over het nieuwe plan.
Op 25 mei is er een speciale raadsvergadering. Waarschijnlijk worden dan de nieuwe wethouders
bekend.

5. Vacature, stand van zaken
Mevrouw Robart en de heer Den Ouden hebben leuke gesprekken gevoerd. Er hadden zich zeven
kandidaten gemeld, eentje heeft afgehaakt. De heren Krijsman en Bezemer worden voorgedragen per
1 september. De eerstvolgende vergadering is 24 september. De heren worden hiervoor uitgenodigd.
6. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Geen.
7. Actielijst
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Westenberg: de Raad is bezig met een inwerkprogramma, een avond over sociale domein.
Misschien kunnen naast de Raad de nieuwe leden en/of de Wmo-adviesraad aanschuiven deze
avond. Proberen om op 11 juni de nieuwe wethouder uit te nodigen in de vergadering.
Mevrouw Robart: AVG in de vrijwillige sector. Ter info. Het is nog in concept. De heer Den Ouden
ontvangt graag het concept van mevrouw Robart.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

