Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 24
september 2018 vanaf 13.00 uur in de "Markt-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
Mevrouw C.M. Verver-van Geesbergen
Mevrouw W. van der Hoeven

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

Afwezig:
1. Opening en berichten van verhindering.
Vaststellen/aanvullen van de agenda.
De voorzitter staat allereerst stil bij het familiedrama dat zich afgelopen zaterdag in Papendrecht heeft
afgespeeld. Voor alle nabestaanden en betrokkenen wordt veel sterkte toegewenst.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
- kennismaken met de wethouder
De wethouder stelt zich voor. Mevrouw Verver is sinds eind mei wethouder. De WMO, Sterk
Papendrecht, Evenementen en Cultuur. Daarnaast is zij coördinerend portefeuillehouder van de
Omgevingswet. Ook heeft zij Burgerparticipatie, Diensterlening en Publiekszaken in de portefeuille.
De wethouder heeft een aantal jaren een bedrijf gehad. Ook heeft zij vele jaren organisatieadvies
gedaan voor de overheid, ook op sociaal domein. De rode draad in de portefeuille van de wethouder
is "mensen" en de "omgang met mensen".
De wethouder geeft aan nog steeds in een inwerkperiode te zitten. Het werk is veelzijdig. Zij vindt het
prettig nu de leden van de Wmo-adviesraad te leren kennen.
Ineke: coördinerend portefeuillehouder; er zijn bijeenkomsten geweest. Komt daar nog een vervolg
op? Tijdens de Raad is een procesvoorstel vastgesteld door de raad; er zijn twee werkgroepen en een
werksessie met de voltallige raad; daar komt een startnotitie uit. Daarmee gaan we de samenleving in;
wat betekent dat nou en wat vinden jullie en waar kun je over meepraten?
Op welke wijze willen we de participatie invullen.
- kennismaken met nieuwe leden
De heer Bezemer zal de kerken vertegenwoordigen. Hij heeft een boekhoudkundige achtergrond en is
inkoper in het bedrijfsleven geweest. Hij is op dit moment penningmeester bij diverse instanties.
De heer Krijgsman is ondernemer in Leerdam, daar heeft hij een beveiligingsbedrijf en een ICT bedrijf.
Is langdurig lid geweest van de Raad van Toezicht van Syndion en hij is actief bij de lokale korfbalclub
en voetbalclub.
Hierna stellen de andere leden zich kort voor.
3. Vaststellen verslag 11 juni 2018
Naar aanleiding van het verslag: mevrouw De Waard is op 12 juni Valentine niet naar de geweest dus
er is geen verslag van. De heer Den Ouden zal stukken van deze bijeenkomst naar mevrouw Van der
Hoeven doorsturen die de stukken zal doorsturen naar de overige leden.
Over de bijeenkomst van de Regionale Wmo-adviesraad op 5 november; Spreker Kim Putters komt

niet, er komt een andere spreker. Een officiële uitnodiging volgt nog. De wethouder zal ook worden
uitgenodigd.
Het stukje "Stapje fitter" zal iets worden uitgebreid. Daarna wordt het verslag vastgesteld.
De heer Westenberg, wethouder Paans en mevrouw Manders zijn op bezoek geweest bij het
Odensehuis in Hoeksche Waard.
Er lijkt wel animo te zijn maar de vraag is of het realiseerbaar is. Is er een geschikte ruimte en zijn er
geschikte mensen die het van de grond kunnen halen. Het valt of staat met initiatieven vanuit de
samenleving. Er wordt niet vanuit de gemeente een Odensehuis gestart.
In Hoeksche Waard is het vanuit burgerinitiatieven opgestart. De gemeente staat ervoor open. De
gemeente wil mensen samenbrengen.
4.+6. Signalen vanuit de adviesraad en samenleving
Mevrouw Robart haalt een verslag aan van de Regionale Adviesraad. Zij was hierbij niet aanwezig. Zij
stuurt het verslag door. In dit verslag wordt de vraag gesteld of er animo is om zitting te nemen in het
vervoersgebeuren (Stroomlijn).
Voorstel wijziging eigen bijdrage vanuit het Rijk; iedereen betaalt € 17,50 per maand. Regionale Raad
heeft een voorstel richting de Drechtraad gedaan om het inkomensafhankelijk te maken. Mensen die
boven het minimum zitten betalen dan hogere eigen bijdrage dan mensen die onder het minimum
zitten. 2019 Kan dan als overgangsjaar dienen.
Individuele begeleiding wil men kosteloos houden. Men moet erop gewezen worden dat bijzondere
bijstand mogelijk is. Jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.
Sliedrecht gaat in eigen beheer dienstencheques uitgeven (als Mantelzorgcompliment), evenals
Alblasserdam. Is dit voor Papendrecht ook mogelijk? De heer Westenberg geeft aan dat dat niet gaat
gebeuren. De heer Westenberg zal nagaan hoe het in Papendrecht wordt uitgevoerd. In oktober komt
hij hierop terug.
5. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
RIB en klanttevredenheidsonderzoek.
Dit onderzoek is een jaarlijkse verplichting. Dit jaar is gekozen om een aantal lokale vragen te stellen.
(Maken mensen gebruik van het lokale aanbod?)
Hoe kijkt de Wmo-adviesraad hier naar?
De heer Krijgsman heeft dit onderzoek en die van de gemeente Leerdam gelezen. Er zit weinig
verschil in. Er staat niet in wat er met de verbeterpunten gebeurt. Er staat niet in hoeveel aanvragen er
zijn geweest, hoeveel zijn er afgewezen en op welke grond?
De heer Westenberg geeft aan dat er weinig aanvragen worden afgewezen en van de afwijzingen
gaat bijna niemand in beroep.
Dit jaar komt er nog een grote actie in het kader van de dag van de Mantelzorg. Dit staat nadrukkelijk
in coalitieakkoord. Er wordt onderzocht wat in Papendrecht passend zou zijn. Misschien kunnen de
cheques hierin meegaan.
Joey heeft ook nog een overzicht van alle sociaal domein cijfers ontvangen. Misschien dat het
interessant is al hij dat doorzet naar de leden van de Wmo-adviesraad.
Sterk Papendrecht (mevrouw Lagrand) zal worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in oktober. Er
ligt een gezamenlijke subsidieaanvraag. Er zijn wat vragen; ze opereren als een strategisch partner;
wie is het aanspreekpunt voor de gemeente; wie voelt zich verantwoordelijk. Het aantal bezoekers bij
Sterk Papendrecht neemt toe. Dit komt door de nieuwe locatie en het feit dat als een team geopereerd
wordt.
De heer Van Dijk stelt de heer Westenberg een actuele vraag over het mislopen van huurtoeslag door
senioren. De heer Westenberg geeft aan dat Woonkracht 10 de betrokkenen hier wel op wijst. Dit
geldt ook voor Sterk Papendrecht.
Annie Poelman van Voedselbank is ook voorzitter van de Cliëntenraad regio Drechtsteden. Zij wil
graag wat vertellen over cliëntenraad en wat de cliëntenraad doet (actielijst).

De uitnodiging van de heer Kok voor 18 oktober:
De leden bepalen onderling wie naar welk deel gaat.
De heer Krijgsman wil in december een presentatie geven over alle technische hulpmiddelen die er
zijn. Dit is een mooi onderwerp voor de vergadering van december (actielijst).
6. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Al besproken.
7. Actielijst
De actielijst wordt geschoond en aangevuld.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Krijgsman vraagt waarom adviesraadleden geen Verklaring Omtrent Gedrag moeten
overleggen? Mevrouw Van der Hoeven zal hierover navraag doen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

