Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 21 januari 2019 vanaf 13.00 uur in de "Oosteind-zaal" van het gemeentehuis
in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
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
persoonlijke titel
persoonlijke titel
persoonlijke titel, mantelzorg
kerken
beleidsmedewerker Gemeente Papendrecht

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

1. Opening
Afmelding ontvangen van de heer Bezemer.
2. Mededelingen
De heer Van Dijk dankt iedereen voor de bloemen.
3. Verslag Wmo-adviesraad 17 december 2018
Naar aanleiding van het verslag:
- de laatste stand van het Odensehuis
De heer Hans Vermeulen wordt penningmeester en de heer Piet Bezemer voorzitter.
Voorbereiding voor een stichting in voorbereiding. Er zijn al een aantal bestuursleden
bekend. Er worden werkgroepen gevormd. 31 januari komt de groep weer bij elkaar.
Over de gehandicaptenparkeerkaart is de heer Westenberg met de heer Scheeren in
overleg.
Naar aanleiding van punt 4: op de vraag of de heer Westenberg de hele vergadering
aanwezig kan zijn wordt aangegeven dat dit afhangt van andere agenda's. De heer
Westenberg is niet automatisch de gehele vergadering aanwezig.
De vraag over de printer voor de voedselbank wordt op de toezeggingenlijst vermeld.
Naar aanleiding van de opleidingswensen: mevrouw Robart heeft een gesprek gehad met
Monique Postma van JSO. Zij gaat een plan opstellen en mailt dit naar mevrouw Robart. De
opzet zal worden om te kijken of er meer beweging kan komen in de Wmo-adviesraad, deze
zichtbaarder maken.
Notulen worden vastgesteld.
4. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
De heer Van Dijk geeft aan dat hij nog huisvesting voor ouderen mist. Een soort voorportaal
voor De Wieken en Stolpe; huisvesting voor kwetsbare ouderen. Sommige mensen kwijnen
weg in hun eigen huis. Zelfstandig wonen is niet voor iedereen weggelegd.
Mevrouw Robart geeft aan dat de Wmo-raad Alblasserdam een avond zal organiseren over
het VN verdrag. Hiervoor zullen de leden nog een uitnodiging ontvangen.
Mevrouw Postma van JSO een tip. In de gemeente Utrecht geeft men een zomerpas uit voor
mensen met een minimum inkomen. Met kortingsbonnen kan men met korting naar het
zwembad, naar de instuif etc. In Papendrecht via stichting Leergeld werd deze pas ook
uitgegeven. Van de 200 personen die zijn aangeschreven hebben er 100 op de instuif
gereageerd.

5. Gesprek en info vanuit gemeente
- integrale subsidieaanvraag Sterk Papendrecht 2019-2022
Met Sterk Papendrecht zijn veel gesprekken gevoerd. Sterk Papendrecht zal dit zelf ook nog
een keer toelichten. Wat nu voor ligt, zijn de doelstellingen en inhoud waarop men wil
voortborduren. Op 7 februari a.s. wordt een raadsvoorstel in de commissie Samenleving
behandeld.
- nieuw beleidsplan, presentatie door Manon van Helmond
In de volgende vergadering van de wmo-adviesraad zal het beleidsplan verder worden
besproken. De heer Den Ouden stelt voor dat iedereen het plan bestudeert en bekijkt waar
eenieder tijd in wil steken.
- folder Raadsinformatiekrant. Regionale bijeenkomst.: "hoe nu verder … "
Er staat niet in hoe verder te gaan. Er worden cijfers vermeld maar deze hebben geen
betrekking op Papendrecht. De heer Westenberg zal daar volgende vergadering op
terugkomen. OCD wordt gevraagd om de lokale cijfers te delen.
6. Mededelingen vanuit de Regionale Raad.
Geen.
7. Toekomst Wmo-adviesraad / opleidingswensen
Bij verslag aan de orde geweest.
8. Actielijst
Sterk Papendrecht, Germien La Grand en Monique Postma (JSO) uitnodigen voor 25 maart.
Nieuwe vergaderlijst nogmaals per mail doorsturen.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Van Dijk: n.a.v. verslag van 12 november; huisbezoek. Hoe werkt dat? Gebeurt altijd
door BWI. De stand van zaken is opgevraagd. Je komt wel bij mensen binnen op deze
manier. Sociale wijkteams pikken dat op. Signalerend huisbezoek.
Mevrouw De Waard wil genotuleerd zien dat is vastgelegd in de vergadering van 8 februari
2016 dat zij vice-voorzitter is. Als mevrouw Robart een bespreking heeft met de wethouder,
wil mevrouw De Waard ook aanwezig zijn. Of bij andere belangrijke besprekingen.
De heer Den Ouden; vorig jaar is de werkgroep Kwetsbare Groepen bijeen gekomen.
Daarna is nooit meer wat gebeurd. Mevrouw Robart zal mevrouw Mireille Henderson
bevragen.
De heer Krijgsman geeft aan dat hij niet aanwezig is op 4 februari. Hij zal van tevoren
stukken indienen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

