Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 4 februari 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
Mevrouw M. van Helmond
De heer J. Westenberg
Mevrouw W. van der Hoeven

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
persoonlijke titel
persoonlijke titel
trainee Gemeente Papendrecht
beleidsmedewerker Gemeente Papendrecht
notulen

Afwezig:
De heer G. Krijgsman
De heer P. Bezemer

persoonlijke titel, mantelzorg
kerken

1. Opening
Afmelding ontvangen van de heren Krijgsman en Bezemer. De heer Bezemer is "aanwezig"
via whatsapp.
2. Mededelingen
Geen
3. Verslag Wmo-adviesraad 21 januari 2019
Mevrouw De Waard wil bij alle belangrijke afspraken zijn. Ineke geeft aan dat in principe alle
bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk zijn.
Mevrouw De Waard citeert Wikipedia met betrekking tot vice-voorzitter.
Mevrouw Robart verwacht dat de vicevoorzitter regelmatig op de diverse bijeenkomsten
komt.
4. Toelichting onderzoeken JSO door mevrouw Manders
- passende mantelzorg waardering
Mevrouw Manders geeft aan dat het belangrijk is om mantelzorg en vrijwilligers te
waarderen. Er is een enquête verzonden naar aanleiding van de dag van de mantelzorg.
Hier komen aantal scenario's uit. Eerste scenario is de wijze van waarderen van dit jaar;
VVV-bonnen, klein geluk en een bloemetje.
Scenario twee is mantelzorg-award
Derde is activiteit per jaar (elk jaar een verschillende groep die in aanmerking komt.
De wethouder heeft gekozen voor scenario 1. Die lijn wordt doorgezet.
Alle geregistreerde mantelzorgers (332) hebben dit ontvangen. Op de vraag wie de
mantelzorgers registreert en aan de hand van welke criteria, geeft mevrouw Manders aan
dat deze personen bekend zijn bij Sterk Papendrecht en via registratie.
Mantelzorgers kunnen geen vrijwilligerspas krijgen. Mantelzorg is geen vrije keuze. Voor
vrijwilligerswerk kun je wel kiezen.
- passende vrijwilligers waardering
Vrijwilligers hebben een belangrijke rol. De vrijwilligerswaardering is bedoeld om vrijwilligers
te bereiken maar ook om te waarderen.
Ook hier zijn drie scenario's mogelijk.
Een: vrijwilligersontbijt. Ook college is hierbij aanwezig.
twee: vrijwilligersontbijt en vrijwilligerspas (scenario van 2018)

Drie: vrijwilligersprijs; vrijwilligersinitiatieven.
Er waren veel positieve reacties op ontbijt en pas. De pas is wel beperkt. Er bestaat twijfel of
het veel gebruikt wordt.
Scenario twee zou een goed scenario zijn, ook scenario 1 komt nog in aanmerking.
De heer Van Dijk geeft aan: de opkomst vrijwilligersontbijt bestond uit 200 personen. Welk
aantal is dat van het aantal dat daar had kunnen zijn? 37 procent van de Papendrechters
geeft aan dat ze vrijwilligerswerk doet.
5. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
Mevrouw Gaartman is bij het Alzheimercafe geweest. Gemeente Sliedrecht is
dementievriendelijk. In bijzijn van de casemanager werd gezegd dat Papendrecht nog steeds
niet dementievriendelijk is. Er zijn al wel contacten met de wethouder van Papendrecht.
Mevrouw Gaartman merkt op dat bij aanmeldingen het nog maanden kan duren voordat een
casemanager wordt toegewezen. De heer Westenberg geeft aan dat de oorzaak van de
wachtlijsten bij de zorgverzekeraar gezocht moet worden.
In Den Haag heeft Arie Slob trainingen gegeven aan winkeliers hoe dementievriendelijk te
worden. De gemeente Papendrecht zou de winkeliers kunnen aanschrijven zodat winkeliers
alert worden. Een convenant afsluiten wil niet zeggen dat dan automatisch alles goed is. De
heer Slob zou een keer kunnen worden uitgenodigd.
Sterk Papendrecht heeft folders huis aan huis verspreid maar bij de huisarts in de
wachtkamer lag niets actueels van Sterk Papendrecht. Vanuit de gemeente is dat wel
aandachtspunt.
Statushouders: als ze een woning hebben gekregen, worden ze dan "losgelaten"? Of worden
ze nog begeleid? De heer Westenberg geeft aan dat ze begeleid worden. De eerste twee
jaar begeleiding (eerst intensief vanuit SDD en deels vanuit Vluchtelingenwerk).
Casus: Er is een appartementencomplex 55+. Dit zijn twee- en driekamerappartementen.
Daar is een statusgezin geplaatst (in een klein appartement). Ze zetten huisraad op galerij. Is
dat wel een passende woning voor dit gezin? De woning was beschikbaar en gezin heeft
geaccepteerd. Maar gezin is gegroeid dus past niet meer. De heer Westenberg geeft aan dat
een gezin wordt geplaatst. Daarna zou het moeten gaan als met niet-status gezinnen. Gezin
zal zelf aan de bel moeten trekken. In eerste instantie bij Woonkracht 10 terecht. Dan
SDD/Vluchtelingenwerk.
6. Gesprek en info vanuit de gemeente + 7. Beleidsplan
Beleidsplan wordt als eerste behandeld. De presentatie gaat ook donderdag in de commissie
behandeld worden. Mevrouw Van Helmond zal na donderdag de presentatie aan mevrouw
Van der Hoeven doorsturen.
We staan voor ambitieuze planning. Proberen de Wmo-adviesraad actief mee te krijgen. Er
worden ook oplossingsrichtingen vanuit Wmo verwacht.
Bewonersbijeenkomsten organiseren: in overleg met SDD. Met het adviesbureau in overleg
over hoe dit verder vorm te geven.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in de leefwereld actief. Wat leeft en speelt er nou
en hoe gaan we daar mee om. Bij bepaalde thema's die benoemd zijn, is een trekker nodig
namens de Wmo-adviesraad. Daar zijn in de toekomst de werkgroepen voor.

8. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Op 18 februari is er een bijeenkomst Ketenpartners. Mevrouw Robart heeft dit doorgestuurd.
9. Actielijst en toezeggingenlijst
Actielijst:
Toezeggingenlijst:
- VOG
De link die mevrouw Robart had doorgestuurd is niet van toepassing op Wmo-adviesraad.
De heer Krijgsman heeft de vraag gesteld en nu vindt de Wmo het niet meer nodig? Op
actielijst zetten voor volgende keer.
- Gehandicaptenparkeerkaart:
De heer Scheeren weet ervan en komt erop terug.
- Printer: wordt op teruggekomen.
De heer Den Ouden; dit is te vrijblijvend. Er kan in overleg een termijn aan gehangen
worden. De heer Westenberg is het hier niet mee eens. De regionale raad moet de vraag
over de parkeerkaart bij de SDD neerleggen.
- Folder: mei/juni antwoorden. OCD komt met cijfers.
- Sterk Papendrecht: Germien Lagrand komt samen met Telma Vos. Zij wordt
aanspreekpunt.
10. Rondvraag:
De heer Westenberg geeft aan dat wanneer er tussentijdse vragen zijn deze via mevrouw
Robart en mevrouw Van der Hoeven aan de heer Westenberg gesteld kunnen worden.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

