Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 19
maart 2018 vanaf 13.30 uur in de "Vriesenpolderzaal" 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.
Geen.
2. Vaststellen verslag 19 februari 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Westenberg geeft aan dat hij van Rivas nog geen
reactie heeft ontvangen op de vraag door de heer Van de Ruit gesteld in de vorige vergadering.
3. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
- Mevrouw Gaartman-Benschop is bij het Alzheimer café geweest. Daar werd verteld dat de
telefoniste die bij Sterk Papendrecht het eerste aanspreekpunt is, een vrijwilligster is.
De heer Westenberg geeft aan dat er vrijwillige gastheren en dames zijn die de telefoon aannemen.
Er zit een professional naast. De Wmo-adviesraad vraagt zich af of het blijvend is dat vrijwilligers de
telefoon opnemen? Dat is niet wenselijk als mensen in paniek bellen. De heer Westenberg geeft aan
dat er nog invulling moet worden gegeven aan deze afdeling. De heer Westenberg erkent dat het een
pre is dat de telefoon door een professional wordt opgenomen. De vragen kunnen aan de dames van
Sterk Papendrecht worden gesteld wanneer zij in de vergadering komen.
- Mevrouw De Waard geeft aan dat zij afgelopen vrijdagavond op gemeentehuis bij het lijsttrekkersdebat aanwezig was. Hierbij werd geen enkele opmerking over ouderen gemaakt. De heer van Dijk
geeft aan dat er wel is gesproken over waardig ouder worden (ondertekening manifest PCOB en
ChristenUnie).
- Er wordt in het AD van 19 maart 2018 gemeld dat er een afname van huishoudelijke hulp is onder
ouderen. Waarschijnlijk vanwege de "inkomensgroei" in de groep 65+. Hieruit mag niet worden
geconcludeerd dat de ouderen meer verdienen maar dat het soms voordeliger is om zelf hulp in te
schakelen omdat huishoudelijke hulp in verhouding tot de eigen bijdrage duurder is. Dat verklaart de
afname.
- Voortgang Sterk Papendrecht
De heer Westenberg geeft aan dat men bezig is de overeenkomst verder gestalte te geven. Sterk
Papendrecht is bezig een kwartiermaker aan te stellen(die krijgt vier opdrachten; Sterk Papendrecht in
algemene zin verder brengen; aan de slag met informatie en adviesteam (toegang); aan de slag dat er
een algemene aanvraag komt (2019); en inzichtelijk maken hoe het organisatiemodel voor de
toekomst eruit zou zien.
- Verhuizing bibliotheek, wat gebeurt er met de ruimte op de Markt.
De heer Westenberg geeft aan dat dit geen Wmo-kwestie is.
- Verkiezingen
Mevrouw Robart geeft aan dat geen enkele partij het sociaal domein als prioriteit heeft? De heer Van
Dijk geeft aan dat dit bij ChristenUnie wel prioriteit heeft.
- Stapje fitter (inmiddels gestart?) Ja het project is gestart. Mevrouw Van Dam zal hierover te zijner tijd

een terugkoppeling geven.
- toelichting op uitvoeringsprogramma Sociaal Domein? Hier zijn nog geen vragen over.
4. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
Geen
5. Vacature
Er zijn al drie mooie brieven ontvangen. De heer Van de Ruit geeft aan dat hij benaderd is door een
geïnteresseerde. Deze zal via de heer Van de Ruit reageren.
Mevrouw Van der Hoeven zal een ruimte reserveren voor de sollicitatiegesprekken en de kandidaten
uitnodigen. De datum wordt bepaald op 7 mei.
6. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Geen.
7. Actielijst
Mevrouw Erika Groesbeek van MeePlus uitnodigen voor de vergadering van mei. Mogelijk kan ze wat
vertellen over het Odensehuis. Mogelijk dat de dames van Sterk Papendrecht voor de vergadering
van april beschikbaar zijn om de stand van zaken te bespreken.
De leden van de adviesraad wordt verzocht de vragen voor Sterk Papendrecht aan mevrouw Van der
Hoeven te sturen. Zij bundelt de vragen en stuurt ze rond.
8. Rondvraag en sluiting
Geen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

