Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 19 november 2018 vanaf 14.00 uur in de "Oosteind-zaal" 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
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer G. Krijgsman
De heer P. Bezemer
De heer J. Westenberg

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

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

1. Opening
De heer Bezemer is afwezig.
2. Mededelingen
- Odensehuis
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Er komt een stichting in oprichting. Uit de
aanwezigen is een mogelijk bestuur voor de stichting ontstaan. Over een week komt de
groep opnieuw bijeen. De Gerbrandystraat is een mogelijke locatie. Het bestuur gaat de
mogelijkheden onderzoeken. Het Odensehuis zal enkele dagdelen in gebruik zijn. De
gemeente wil in deze faciliterend optreden.
3. Verslag Wmo-adviesraad 29 oktober 2018
Naar aanleiding van het verslag:
De heer Westenberg merkt op dat men bij Sterk Papendrecht overweegt om professionals
toe te voegen aan de vrijwillige gastvrouwen. De vrijwillige gastvrouwen zullen minder
telefonische contacten hebben. De fysieke dienstverlening gaat wel goed.
Mantelzorgcheques: Alblasserdam gaat er niet mee door. Sliedrecht is aan het beraden of ze
er mee doorgaan. Hier in Papendrecht gaan we het voorlopig niet doen. We houden in de
gaten wat Sliedrecht doet, als de actie daar succesvol is gaat Papendrecht mogelijk
aanhaken.
Verklaring omtrent gedrag: de heer Westenberg geeft aan dat Papendrecht dit gaat invoeren.
De gemeente zal een brief met uitleg sturen naar de adviesraadleden, de leden vragen de
verklaring aan en declareren dit bij de gemeente.
Voedselbank: de wethouder gaat nog een keer terug naar de voedselbank. De heer
Krijgsman zorgt voor een computer voor de voedselbank. De heer Westenberg zal de
mogelijkheden voor een printer onderzoeken.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. signalen vanuit adviesraad en samenleving
De heer Krijgsman was aanwezig bij de bijeenkomst over beschermd wonen. Voor dit project
werd € 2.000.000 uitgetrokken voor 40 cliënten die begeleid woonden. Allen kregen € 40.000
budget om te starten in zelfstandige woonsituatie maar wel begeleid. Die 40 personen
hadden terugkeergarantie in de instantie waar ze zaten. Er zijn een aantal deelnemers
afgevallen, dus het project wordt niet als geslaagd gezien.

De € 40.000,00 werd besteed aan van alles en nog wat. Van de twee personen die niet
gestart zijn, weet men niet waar het geld gebleven is.
Mevrouw Robart geeft aan dat de gehandicaptenparkeerkaart bij de eigen gemeente moet
worden aangevraagd. Kan dit gekoppeld worden aan de Wmo? Op dit moment zijn er kosten
verbonden aan de aanvraag en deze zijn voor de client. Bij de Wmo zijn al deze gegevens al
bekend en kunnen mogelijk worden uitgeruild. De heer Westenberg weet niet hoe dat
geregeld is met de gehandicaptenparkeerkaarten. De heer Westenberg vindt het sympathiek
en logisch klinken en zal navraag doen naar de mogelijkheden.
5. Gesprek en info vanuit gemeente
De Wmo-adviesraad gaat zich beraden over invulling in de toekomst. Wat willen we met de
adviesraad. Het is plezierig dat het niet heel formeel is. Hoe kan de Raad toekomstbestendig
worden. Hierover sparren met een andere partij dan Zorgbelang. De heer Krijgsman geeft
aan dat feitelijk elk jaar geëvalueerd moet worden. Er moet meer kennis worden
uitgewisseld. Wat zijn de verwachtingen van de wethouder. Wethouder staat open om
vergaderingen bij te wonen.
Er wordt gerefereerd aan een tv-uitzending van "Burgemeester undercover" in
Hellevoetsluis. Hier was een verzorgingshuis met slechte brandveiligheid en zonder
calamiteitenplan. Hoe is dat hier geregeld met de complexen? De heer Westenberg geeft
aan dat dat hier goed geregeld is. Rivas moet zorgen voor calamiteitenplan. Bij
Gerbrandystraat is Woonkracht 10 aan zet. De heer Krijgsman geeft aan dat de brandeisen
zijn aangescherpt in Papendrecht.
De heer Westenberg vertelt dat de subsidieaanvraag van Sterk Papendrecht voor het eind
van het jaar wordt gedaan. De eerstvolgende adviesraadvergadering kunnen we hierover
spreken.
Het regionaal beleidsplan-proces gaat lopen. Lokaal wordt gewerkt aan een nieuw plan. Het
eerste half jaar zal daar de nodige tijd inzitten. Welke aandachtspunten wil Wmo-adviesraad
meegeven aan het lokale plan. Dit plan moet worden dan alleen Wmo. Voor volgende
vergadering graag punten aanleveren.
6. Mededelingen vanuit de Regionale Raad
Geen.
7. Vaststellen vergaderschema 2019
Het vergaderschema wordt enigszins aangepast. Daarna zal het worden rondgestuurd.
8. Actielijst
In de vergadering zal de heer Krijgsman een presentatie over hulpmiddelen geven. Mogelijk
kan dit in de toekomst een keer in bredere vorm bij Sterk Papendrecht. December Gert USB
stick. Wethouder uitnodigen?
De Wmo-adviesraad gaat een keer bij de Voedselbank een kijkje nemen.
9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw De Waard heeft een vraag over de presentievergoeding. Zij wordt doorverwezen
naar de financiële afdeling.
De heer Krijgsman heeft een document doorgestuurd met informatie over de wetten zorg en
ondersteuning. Iedereen wordt verzocht dit te lezen en te kijken wat eigen speerpunten zijn.
Mevrouw Robart zal notulen Regionale Raad doorsturen naar de leden van de Wmoadviesraad.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

