Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 19
februari 2018 vanaf 13.30 uur in de "Marktzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer J. van de Ruit
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer R. den Ouden
De heer J. Westenberg
Mevrouw W. van der Hoeven

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

Afwezig:
-1. Opening en berichten van verhindering.
Vaststellen/aanvullen van de agenda.
Hartelijk welkom aan de heer Den Ouden. Mevrouw Robart overhandigt hem een boeket bloemen. De
heer Den Ouden dankt iedereen voor het meeleven tijdens zijn afwezigheid.
2. Vaststellen verslag 12 december 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Punt 3. Hoe was de netwerkbijeenkomst van de SDD? Mevrouw Robart geeft aan dat zij de opening
van het werkplein van SDD heeft bijgewoond. Er lopen allemaal gastvrouwen en gastheren. De
koffiedames zijn van Philadelphia rond. Koffie is gratis; om een gemoedelijke en laagdrempelige sfeer
te creëren. Ook de privacy is geborgd; eventueel is een spreekkamer beschikbaar.
Punt 6. De bijeenkomst in Cascade was goed en vruchtbaar.
3. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
Gemeente Papendrecht niet dementie-vriendelijk
Mevrouw Gaartman heeft een bijeenkomst bijgewoond waarbij Papendrecht expliciet werd genoemd
als niet-dementievriendelijk.
Reactie van de heer Westenberg: Vanuit gemeentezijde staan wij open voor een convenant rondom
Dementievriendelijk als er een breder convenant is met alle partijen die actief zijn op het gebied van
dementie (inclusief zorgverzekeraars en zorgaanbieders). Dit is bekend bij Alzheimer Nederland. De
Alzheimercafés vinden momenteel plaats bij Rivas. Hierbij is Sterk Papendrecht een medeorganisator.
Ook participeert een onafhankelijk wijkverpleegkundige in Sterk Papendrecht (hiervoor ontvangt Rivas
een subsidie vanuit de gemeente).
Wat betreft dementie zijn twee projectleiders vanuit MEE gestart onder de noemer Dementievriendelijk
Papendrecht om te verkennen of de realisatie van een Odensehuis in Papendrecht mogelijk is. Ook
gaan zij aan de slag met een dementiewijzer en kritisch kijken naar het huidige signalerend
huisbezoek 75+. Wellicht goed dat Erica Groesbeek van MEE wordt uitgenodigd om hierover e.e.a. te
komen vertellen en met jullie hierover van gedachte te wisselen.
Stichting MEE zal worden uitgenodigd om van gedachten mee te wisselen.
Mevrouw Erica Groesbeek zal worden uitgenodigd zodat zij wat kan vertellen over Odensenhuis.
Ontwikkeling Sterk Papendrecht:
Reactie van de heer Westenberg: Vanuit gemeentezijde zijn wij benieuwd naar de concrete
achtergrond van bovenstaande (er zit een ervaring achter die niet benoemd lijkt te worden). Verder
lijkt het mij logisch als de dames Erica Hes, Nicole Oomen en Karin Verlinde vanuit Sterk Papendrecht
worden uitgenodigd om e.e.a. te komen vertellen en met jullie van gedachte te wisselen.
Sterk Papendrecht zal worden uitgenodigd voor een toelichting. Eventueel in een later stadium de
kwartiermaker uitnodigen.

Rivas:
Reactie van de heer Westenberg: In beginsel is dit geen gemeentelijke aangelegenheid (betreft
zorgverzekeraar). Niettemin kan de casus worden voorgelegd aan onze contactpersoon bij Rivas,
thuiszorg Papendrecht.
4. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
Het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein wordt morgen in het college behandeld. Daarna wordt het
aan de Wmo-adviesraad toegezonden. In het uitvoeringsprogramma zit een monitor Sociaal in die al
regionaal gepubliceerd is. Deze geeft het beeld dat er niet veel veranderd is ten opzichte van vier jaar
geleden.
Er moet een nieuw beleidsplan Wmo komen. Papendrecht gaat dat wat breder maken. (Dementie,
schulden etc.). Veel komt (gedeeltelijk) bij elkaar. De Wmo-adviesraad wil graag meedenken.
Een van de leden geeft aan dat In Rotterdam mantelzorgers een parkeervergunning kunnen krijgen.
Zou zoiets in Papendrecht mogelijk zijn? In Papendrecht bijvoorbeeld een bepaald aantal uur gratis
parkeren. De heer Den Ouden vraagt waarom alleen mantelzorgers dat krijgen? Waarom niet de
huishoudelijke hulpen die komen schoonmaken?
5. Vacaturetekst
Besloten wordt de vergaderingen niet centraal te stellen. Mogelijkheid tot vergaderen in de avond is
aanwezig.
6. Gemeente Papendrecht niet dementie-vriendelijk
Zie agendapunt 3.
7. Ontwikkeling Sterk Papendrecht
Zie agendapunt 3.
8. Rivas
Zie agendapunt 3.
9. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Mevrouw Robart vertelt over een bijeenkomst over schuldhulpbemiddeling die vanochtend op de SDD
werd gehouden. De afdeling schuldhulpbemiddeling van de SDD gaat twee bewindvoerders
aanstellen voor de duur van twee jaar. Ook zijn er twee "adviseurs geldzaken" aangesteld.
Daarnaast is de aanpassing eigen bijdrage CAK aan de orde geweest. Iedereen betaalt een
basisbedrag, € 11,70 per vier weken, het andere deel is inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2019
moet iedereen € 17,50 betalen. Maar dat is niet haalbaar. Mensen met een hoog inkomen betalen
verhoudingsgewijs dan te weinig.
10. Actielijst
De actielijst wordt aangevuld.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Van Dijk: mensen met een beperking moeten aan reguliere activiteiten meedoen; verwachten
we niet teveel van de mensen? Gebeurt dat in Papendrecht ook? Kijk naar de mogelijkheden. Mensen
moeten worden gezien. Ze kunnen echt wel wat.
De heer Westenberg: Fruitheerlijkheid wordt zorgboerderij. Goede ontwikkeling.
Mevrouw De Waard: hoe zit het met de onkostenvergoeding jaaropgave? Hierover moet mevrouw De
Waard zelf contact opnemen met de gemeente Papendrecht.
Mevrouw Gaartman is op 14 mei niet aanwezig bij de vergadering.
De vergadering van 18 juni wordt naar 11 juni verschoven.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

