Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 15 april 2019 vanaf 13.00 uur in de "Vriesenpolderzaal" van het
gemeentehuis in Papendrecht.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De wethouder geeft aan dat ze maar een uur aanwezig is. De heer Den Ouden is met
kennisgeving afwezig.
3. Verslag Wmo-adviesraad 25 maart 2019
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Vragen aan de wethouder
De wethouder heeft de vragen gelezen en vraagt zich af waar de vragen vandaan komen en
hoe deze ontstaan zijn. Wat is de achterliggende gedachte achter de vragen. Mevrouw
Robart geeft aan dat deze zijn ontstaan na een bijeenkomst "Toekomst van de Wmoadviesraad" met mevrouw Postma van het JSO. De vraag is hoe de connectie is met
wethouder en beleidsmedewerker. De Wmo-adviesraad kan de wethouder uitnodigen maar
dan moet de Raad ook wat te vragen hebben. Elk lid kan vragen aan de wethouder
voorleggen.
Wethouder wil de vragen met alle plezier beantwoorden. Zij ziet de Wmo-adviesraad als
adviserend, signalerend en dit gesprek met elkaar voeren. De wethouder vraagt zich af wat
de Wmo-adviesraad ziet gebeuren en wat willen ze daarvan aan de wethouder meegeven?
De wethouder ziet graag dat signalen worden opgepakt.
Op de vraag of er tijdens werkbezoeken van de wethouder veel vragen op het gebied van
Wmo komen volgt een bevestigend antwoord. Het zijn vaak wel algemene vragen. De
wethouder koppelt deze vragen terug naar de heer Scheeren of de heer Westenberg. Als het
om ingewikkelde vraagstukken gaat, worden deze in de organisatie gebracht.
De vragen zitten ook erg in het gebied op het voorveld. Niet speciaal in haar portefeuille
maar als het over beperkte bewegingsvrijheid gaat dan heeft de wethouder er wel mee te
maken. De wethouder vraagt zich af of de Wmo-adviesraad ook dit soort signalen krijgt. In
het lokale beleidsplan zou dit dan meegenomen kunnen worden. Tijdens het werkbezoek bij
Gemiva kwam een hoeveelheid aan vragen en verhalen los. De heer Van Dijk geeft aan dat
veranderingen in zijn algemeenheid problemen opleveren bij ouderengroepen. Ouderen
weten de weg maar als er veranderingen zijn, raken ze het overzicht kwijt.

De heer Krijgsman geeft aan dat de Wmo-adviesraad een actievere houding moet
aannemen. Er komt informatie en daar moet iets mee gebeuren. Contact met de gemeente is
nodig voor een actieve houding.
Op dit moment zijn lokaal en regionaal beleidsplan actueel. Er zullen wat sessies met
bewoners en stakeholders worden georganiseerd. Hierin kan de Wmo-adviesraad ook
participeren. De wethouder doet ook aan verwachtingsmanagement. Er moeten keuzes
gemaakt worden want er komen grote financiële vraagstukken op ons af.
Sterk Papendrecht heeft stuk preventie en voorveld gedaan. Appel van de wethouder aan de
Wmo-adviesraad: zorg dat je je voelhoorns gebruikt. Het komend jaar doet Sterk
Papendrecht een cliënttevredenheidsonderzoek en een mantelzorg-tevredenheidsonderzoek. Sterk Papendrecht heeft veel energie moeten zetten op interne ontwikkelingen.
Zij gaan nu op nieuwe interventies en prestaties etc. inzetten.
De heer Krijgsman: overal zijn verbeterpunten (eerste doorkijk mail). Hieruit kunnen vragen
gesteld worden. De wethouder zegt dit eerder in te brengen in het beleidsplan.
Mevrouw De Waard vraagt of door de Wmo-adviesraad of gemeente ook vragen bij de
tevredenheidsonderzoeken gesteld kunnen worden. Mevrouw Gaartman vraagt of het nog
niet te vroeg is voor zo'n onderzoek. Ze zijn pas een jaar bezig. De wethouder geeft aan dat
het een soort nulmeting is.
Mevrouw Robart vraagt naar huisbezoeken: er is meerdere malen verzocht om gegevens
over deze huisbezoeken maar is nog geen bevredigend antwoord. De heer Westenberg zegt
dat er een lijst is die nog niet gedeeld is. Mevrouw Vos van Sterk Papendrecht geeft aan dat
signalerend huisbezoek inderdaad anders kan; mogelijk zal daar verandering in aangebracht
worden.
De heer Krijgsman heeft een presentatie bijgewoond van de heer Gordon Oron (huisarts te
Leerdam). Deze huisarts gaf aan vaak geconfronteerd te worden met ziekenhuisopnames
van ouderen die niet in de praktijd komen. De huisartsen kennen alleen de mensen die
regelmatig komen bij de huisarts. De heer Oron promoot om die mensen te leren kennen om
preventief een ziekenhuisopname te voorkomen. Preventief bezig zijn met elkaar zou voor
Papendrecht ook mooi zijn. De heer Oron wil graag een presentatie in Papendrecht geven.
Sterk Papendrecht en het College erbij. De wethouder geeft aan dat in Velp een soortgelijk
project loopt. De wethouder zegt dat de huisartsen dit moeten gaan trekken. Dat is niet aan
de gemeente. Zorgverzekeraars moeten betrokken worden. De wethouder adviseert het in te
brengen bij het beleidsplan.
Een breedschalige Wmo-adviesraad is geen optie volgens de wethouder. Met elkaar is er
voldoende gespreksstof. Als andere partijen betrokken worden, worden ook andere
portefeuillehouders betrokken.
Mevrouw Robart vraagt naar het lokale beleidsplan; zijn er al data bekend? De heer
Westenberg geeft aan dat dit door Manon van Helmond wordt ingepland. Gemeente sluit aan
bij activiteiten. Dat overzicht zal naar de Wmo-adviesraad komen. De Wmo-adviesraad moet
bezien of ze wil aansluiten. Alle input wordt daarna verwerkt. Op 6 juni wordt een conferentie
met maatschappelijke partners georganiseerd m.b.t. het sociaal domein. De vooraankondiging wordt deze week verzonden.
Mevrouw Robart vraagt naar de uitslagen van de meet-ups uit de regio. Alle meet-up
verslagen worden gedeeld op www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl.
Medio oktober/november zal de wethouder weer worden uitgenodigd. De wethouder wordt
bedankt voor haar aanwezigheid.

5. Gesprek en info vanuit de gemeente
Dit agendapunt is tijdens het gesprek met de wethouder behandeld.
6. Terugblik bijeenkomst 25 maart 2019
Er wordt teruggeblikt op de bijeenkomst. De algehele conclusie is dat de start moeizaam
was, zonder enige wisselwerking. Men is het erover eens dat het niveau net voldoende. De
vraag is wat de meerwaarde van de bijeenkomst is geweest.
Wel zijn de aandachtsgebieden van de leden bepaald;
De heer Krijgsman: Sterk Papendrecht, Voedselbank
De heer Bezemer: Sterk Papendrecht, eenzaamheid, Odensehuis
De heer Van Dijk: ouderenzorg
Mevrouw Gaartman: Alzheimer(café), signalen van de werkvloer
Mevrouw De Waard: mantelzorg, koffiebijeenkomsten, Genero
Mevrouw Robart: bijwonen van brede overleggen en voorzitters-overleggen
De heer Den Ouden: woningbouwvereniging
Naast de aandachtsgebieden worden de leden verzocht om zoveel mogelijk in- en externe
bijeenkomsten bezoeken.
De Wmo-adviesraad moet van een passieve naar een actieve houding gaan. Vragen kunnen
ook schriftelijk worden gesteld.
7. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Er is geen bijeenkomst geweest van de Regionale Wmo-raad. Op 13 mei is de
eerstvolgende.
8. Actielijst en toezeggingenlijst
De actielijst en toezeggingenlijst is bijgewerkt.
9. Rondvraag:
De heer Bezemer: Het Odensehuis gaat steeds meer op zijn plaats vallen. Naar verwachting
wordt dat tussen 1 juli en 1 september gerealiseerd. De subsidie is aangevraagd. De
voorlopige locatie is Gerbrandy. Er wordt een coördinator (beroepskracht) geworven.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

