Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 29 oktober 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
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Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

1. Opening
Mevrouw Robart opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor
mevrouw Germien Lagrand, die agendapunt 2 voor haar rekening neemt.
2. Sterk Papendrecht; toelichting door Germien Lagrand
Mevrouw Lagrand laat aan de hand van een presentatie zien hoe de situatie op dit moment
is bij Sterk Papendrecht. Zij is sinds een half jaar aangesteld als kwartiermaker en moet
handen en voeten geven aan Sterk Papendrecht samen met een paar andere partijen als
Vivenz, Rivas, BWI.
Sterk Papendrecht moet het centrale punt worden, laagdrempelig en makkelijk toegankelijk;
centraal gelegen. De doelstelling is ambitieus. De subsidieaanvraag wordt gedaan voor 3 a 4
jaar. In gezamenlijkheid moeten doelen, effecten en prestaties en kpi’s (kritische prestatie
indicatoren) bepaald worden.
De heer Krijgsman stelt een vraag over de vrijwillige gastvrouwen; de gastvrouwen zullen
worden geëvalueerd. Sommige gastvrouwen werken maar een dag per week. Mevrouw
Lagrand geeft aan dat bekeken moet worden of dit concept binnen deze visie klopt.
De Wmo-adviesraad geeft aan dat nieuwsbrieven van Sterk Papendrecht niet worden
ontvangen. Mevrouw Lagrand zal hier naar laten kijken.
Mevrouw Lagrand wordt bedankt voor haar presentatie. Medio januari zal zij opnieuw worden
uitgenodigd (actielijst).
3. Verslag Wmo-adviesraad 24 september 2018
Verslag: onder punt 3 m.b.t. de bijeenkomst van de Regionale Raad Wmo op 5 november
moet een kleine wijziging worden gedaan. "spreekster" wordt vervangen door "spreker".
Naar aanleiding van Odensehuis: op 6 november a.s. vindt in de in de Gerbrandystraat een
informatiebijeenkomst plaats. Mevrouw Robart gaat erheen en zal in de volgende
vergadering een terugkoppeling geven.
Naar aanleiding van de eigen bijdrage punt 4: jongeren tot en met 18 jaar betreft
woonvoorzieningen. Begeleiding is helemaal vrij. Meerpersoonshuishouden: een
eenoudergezin valt hier ook onder. Die worden ook vrijgehouden van een eigen bijdrage.
Hoe zit het met de cheques voor de mantelzorg? Volgende vergadering vragen aan de heer
Westenberg.

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 18 oktober, p.3: de heer Krijgsman is hierbij
aanwezig geweest. Er moet een advies gemaakt worden voor het College door Dienst
Gezondheid en Jeugd. Werd input gevraagd. Uiteindelijk wordt een meerjarenplan
opgesteld. Er is gekozen voor aparte thema's.
Naar aanleiding VOG: daar is nog geen bevredigend antwoord op gegeven.
Het verslag wordt vastgesteld.
5. signalen vanuit adviesraad en samenleving
De heer Krijgsman is bij de open dag van de Voedselbank geweest. Er kwam bijna geen
publiek. De heer Krijgsman heeft de indruk dat de publiciteit niet voldoende geregeld was.
De wethouder komt ook nog een keer terug.
Er zijn zorgen over Sterk Papendrecht; wat gaan we ermee doen. De adviesraad mag
gevraagd en ongevraagd advies geven. De heer Krijgsman wil een actieve adviesraad.
6. Toelichting Spiegelgesprek door mevrouw Nelly Manders
Mevrouw Manders licht toe: In juni hebben de spiegelgesprekken plaatsgevonden bij Sterk
Papendrecht. Vorm van participatie. Er waren vijf (oud)cliënten uitgenodigd met de
professionals erbij. Er is navraag over van alles gedaan. Vanuit Papendrecht is het ingezet
als leermoment. Cliënten zijn positief en zouden Sterk Papendrecht aanbevelen aan
anderen. Nelly overhandigt de informatienota aan het college aan de leden van de Wmoadviesraad. De punten die in de brief staan zijn exact de punten die zijn aangegeven aan
mevrouw Lagrand. Het is dus wel wenselijk als 1 april e.e.a. is gerealiseerd.
Er rijzen vragen: waarop is groep geselecteerd? Ze zijn gevraagd door de professionals.
Waarom zo hoogdrempelig? Waarom niet meer informeel? Dit is een bewuste keuze
geweest. Hierdoor ontstaat dynamiek. Mevrouw De Waard stelt voor dat navraag gedaan
wordt bij ASZ Dordrecht, daar worden ook spiegelgesprekken gevoerd.
7. Mededelingen vanuit de Regionale Raad
Op 5 november vindt in Papendrecht de bijeenkomst plaats van de Regionale Adviesraad. Er
wordt op iedereen gerekend.
8. Actielijst
Punt Sterk Papendrecht kan verwijderd worden.
E-mail van mevrouw Van Dam over Stapje Fitter nogmaals doorsturen, daarna actiepunt
verwijderen.
Privacy: als we alles in BCC versturen is het in orde. Actiepunt verwijderen
Hulpmiddelen: 17 december 13.00 uur.
Annie van cliëntenraad nog een keer uitnodigen? In de wacht.
Vergaderschema voor 2019 maken.
9. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

