Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 17 december 2018 vanaf 13.00 uur in de "Oosteind-zaal" van het
gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer R. den Ouden
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer G. Krijgsman
De heer P. Bezemer
De heer J. Westenberg
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Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

1. Opening
De heer A.W. van Dijk is met kennisgeving afwezig.
2. Mededelingen
Geen
3. Verslag Wmo-adviesraad 19 november 2018
Naar aanleiding van het verslag: de heer Westenberg geeft aan dat aan de opmerking met
de gehandicaptenparkeerplaatsen nog een vervolg gegeven moet worden.
Er wordt een opmerking gemaakt dat het wellicht handig is om een toezeggingenlijst vanuit
de gemeente bijhouden.
De stand van zaken m.b.t. het Odensehuis? De meest voor de hand liggende plek is de
Gerbrandyplaats. De heer Nieuwstraten is bezig een bredere stichting "Gerbrandy op zijn
kop op te richten. Het idee erachter is om Woonkracht 10 te helpen met het organiseren van
meer activiteiten. De heer Den Ouden geeft aan dat de bewoners er niet blij mee zijn. Er is
nog niets definitief. Gemeente Papendrecht juicht het idee toe en wil een bijdrage leveren
maar er is geen sprake van borg staan. Eerst moet e.e.a. verder uitgewerkt worden.
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
Mevrouw Gaartman heeft met een cliënt een PGB keukentafelgesprek gevoerd. Dit ging om
een vervoersvoorziening. De cliënt was niet tevreden over de manier waarop het gesprek
gevoerd werd. De heer Westenberg zal het signaal doorgeven. Het is ook een signaal voor
regionale wmo-adviesraad. Wordt er iets met klachten gedaan? Wat wordt er met
beoordelingen van de ambtenaren gedaan?
Sinds kort is E-wheels op het Marktplein te vinden. Mevrouw Robart stelt voor dit op Puur
Papendrecht te laten plaatsen en zal contact zoeken met mevrouw Van Mourik.
Aandachtspunten t.a.v. beleidsplan: aandachtspuntenlijstje vanuit de Wmo-adviesraad
richting de beleidsambtenaar:
- zelfredzaamheid
- hoe zichtbaar is de Wmo-adviesraad, hoe zie je je rol
- kwetsbare groepen
- optimale communicatie (taakverdeling; formeren van werkgroepen)
- één contactpersoon die alles signaleert (is meer voor Sterk Papendrecht)
Aan de heer Westenberg zal het verzoek gedaan worden of hij de hele vergadering

aanwezig blijft.
5. Gesprek en info vanuit gemeente
- integrale subsidieaanvraag Sterk Papendrecht 2019-2022
De subsidieaanvraag voor het hele pakket (Vivenz, MEE, etc.) is ontvangen. Op 18
december wordt er in het College een besluit over genomen. Daarna komen de stukken naar
Wmo-adviesraad. Er moet nog doorontwikkeling plaatsvinden waarop de Wmo-adviesraad
mogelijk nog input kan leveren.
De subsidieaanvraag bestaat uit drie delen (jeugd, ict-doorontwikkeling en organisatorische
doorontwikkeling). Elke moederorganisatie heeft op dit moment zijn eigen protocol en dat
moet in de toekomst veranderen. De heer Westenberg geeft aan dat deze subsidieaanvraag
als project wordt behandeld en volgend jaar zal worden gestart met een projectplan. Dit
wordt kortgesloten met de Wmo-adviesraad.
- nieuw beleidsplan
De heer Westenberg heeft input nodig voor het lokale en regionale beleidsplan, op 7 februari
's avonds. Gert Krijgsman zegt dat de Wmo-adviesraad van tevoren een plan moet opstellen.
Op 21 januari a.s. in de vergadering het beleid bespreken.
6. Mededelingen vanuit de Regionale Raad
Geen mededelingen
7. Toekomst Wmo-adviesraad / opleidingswensen
Mevrouw Robart heeft contact gehad met JSO en zij zal op korte termijn een afspraak
maken met haar. Er zal een voorbespreking worden gehouden in januari. Mevrouw
Gaartman, de heer Krijgsman en mevrouw Robart zijn hierbij aanwezig. De heer Krijgsman
brengt in dat kader naar voren dat er teveel input komt en te weinig output weggaat. Vraag is
waar de pijnpunten zitten. Jeugd is een ondergeschoven kind.
8. Actielijst
De voedselbank doorschuiven. Navraag doen bij de heer Westenberg over de printer.
9. Presentatie door de heer Krijgsman over hulpmiddelen
De heer Krijgsman houdt een presentatie over vrij verkrijgbare hulpmiddelen die het ouderen
mogelijk maken om langer thuis te wonen.
10. Rondvraag en sluiting
Bijeenkomst over jeugdhulp op 24 januari: de heer Krijgsman, de dames Robart, Gaartman
en De Waard gaan erheen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

