Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 1 december 2020 vanaf 13.00 uur via MS Teams.
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1. Opening
Welkom aan mevrouw Van der Meijden en mevrouw Jochems. Mevrouw Jochems gaat de
heer Scheeren vervangen die per 1 januari 2021 met pensioen gaat. De heer Scheeren is
door omstandigheden verhinderd.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen.
De regionale Wmo-raad heeft een brief gestuurd over beschermd wonen. Gaat de Wmoadviesraad daarmee akkoord of houdt ze zich afzijdig? In dat geval wordt de brief niet naar
het gemeentebestuur van de gemeente Papendrecht gezonden. Op 3 december wordt de
brief verzonden, tijdens het overleg hebben de leden aangegeven eens akkoord te zijn met
de inhoud van de brief.
3. Verslag vergadering 2 november 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag merkt mevrouw
Robart op dat het organogram van Sterk Papendrecht nog niet op de website staat. Zij heeft
mevrouw Hes van Sterk Papendrecht herinnerd aan de toezegging dit op de website te
plaatsen.
4. Toelichting op concept-beleidsplan Sociaal Domein, door Rina van der Meijden –
Charlotte Jochems
De Wmo-adviesraad vind het er verzorgd uitzien en is makkelijk leesbaar. Wel staan er veel
punten in waar een uitvoeringsagenda bij nodig is. De onafhankelijke cliëntadviseur is een
verplichting. Bij cohesie gemengde woonwijken wordt opgemerkt dat Papendrecht eigenlijk is
uitgebouwd. De Wmo-adviesraad vindt bij mantelzorg belangrijk dat het gevonden en
gewaardeerd wordt. Bij het VN-verdrag moet er eigenlijk een inclusieagenda zijn. Deze wordt
gemist. Mevrouw Van der Meijden geeft aan dat deze nadrukkelijker terugkomen in de
uitvoeringsagenda. Wat dementie betreft is de Wmo-adviesraad van mening dat hier wel een
apart hoofdstuk aan gewijd had kunnen worden; het is volksziekte nummer 1.
De Wmo-adviesraad vindt het een mooi rapport. Als het zo wordt uitgevoerd als
opgeschreven dan mag iedereen tevreden zijn. De Wmo-adviesraad is wel benieuwd naar
de uitvoeringsagenda. Hierin wordt ook het langer zelfstandig wonen opgenomen.
Mevrouw Robart zal de verzamelde opmerkingen aan mevrouw Van der Meijden toesturen.

De conclusie is dat de Wmo-adviesraad positief adviseert op het beleidsplan, in afwachting
van de uitvoeringsagenda. Mevrouw Van der Hoeven zal een brief met deze mededeling
naar het college verzenden. De Wmo-adviesraad vraagt of de uitvoeringsagenda mogelijk op
11 januari in concept gereed is? Mevrouw Van der Meijden geeft aan de planning te zullen
maken maar vanwege het kerstreces is 11 januari mogelijk niet haalbaar. Dan wordt het 15
februari.
5. Gesprek en info vanuit de gemeente
Stapje fitter: dit het is het project van Heidy van Dam. Ondanks Corona is men wel gestart.
De lessen verlopen veilig. Tweemaal per week is er een alternatief bewegingsprogramma.
Het kookprogramma kan niet doorgaan. De budgetlessen gaan wel door. De groep wordt
goed begeleid door de Sociale Dienst Drechtsteden. De groep gaat nog aan de slag met
oriëntatie vrijwilligerswerk. Er komt nog een presentatie door Herman Nieuwstraten van de
werkbank. De groep die meedoet, bestaat uit ca. 6 personen.
6. Signalen uit de samenleving
De heer Krijgsman geeft aan dat de gemeente Alblasserdam een lift heeft gemaakt voor
minder validen om zo bij het gemeentehuis te komen. In Papendrecht is de lift op De Meent
nog steeds niet toegankelijk. Is het mogelijk om personen die de lift buiten winkeltijden
moeten gebruiken, toegang te geven met bijvoorbeeld een tag? De heer Scheeren had deze
vraag bij de VVE van De Meent neergelegd. Mevrouw Van der Meijden zal bij de heer
Scheeren navraag doen. Mevrouw De Waard geeft aan dat vanuit "Senioren sterker maken"
men bezig is met de beweegtuin.
Een van de leden heeft in een uitzending van het programma Kassa gezien dat de kosten
van deurwaarders mogen niet verhoogd worden. Er kon een brief gezonden worden aan
minister Sander Dekker.
7. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
Mevrouw Robart gaat navragen of de gemeenten Alblasserdam en Zwijndrecht van
onafhankelijke cliëntadviseurs gebruik maken. De heer Nieuwstraten zegt dat wettelijk
bepaald is dat die er zijn.
Gemeentelijke zorgpolis voor alle minima in de Drechtsteden blijft. Er is alleen een iets
lagere bijdrage door de Sociale Dienst.
De Wmo-adviesraad geeft mevrouw Van der Meijden aan dat er € 100.000,00 extra
gereserveerd voor mensen met verward gedrag. De wethouder zegt dat ze dat niet gezegd
heeft, ondanks dat het in de krant staat. Mevrouw Van Vuuren heeft informatie hierover
opgevraagd bij de heer Scheeren. Volgens mevrouw Van der Meijden gaat dit bedrag vooral
besteed wordt aan extra ggz in de wijk. Mevrouw Robart vraagt of dat niet iets voor het
Sociaal wijkteam is. Mevrouw Van der Meijden weet niet precies waar dit onder gehangen
gaat worden. Waarschijnlijk is dit niet structureel maar zal het als een pilot worden ingezet. In
de volgende vergadering zal ze erop terugkomen.
Mevrouw Robart heeft onlangs met de heer Michiel Borst (Onderzoekcentrum Drechtsteden)
kennisgemaakt. Hij had het over de coronamonitor. Hij verzamelt gegevens en maakt
staatjes. Die zijn gericht op Papendrecht; wie interesse heeft, kan dit nalezen.
Eigen bijdrage CAK: Mensen die gebruik maken van een Wmo voorziening moeten een
eigen bijdrage betalen (€19 per maand). Vanaf 1 december 2020 geld dit ook voor
individuele begeleiding en dagopvang. Als je een meerpersoonshuishouden hebt onder de
AOW leeftijd dan hoef je die bijdrage niet te betalen.

De Drechtraad wordt opgeheven in 2022. Dit heeft consequenties voor de regionale Wmoraad.
8. Actielijst en toezeggingenlijst
Actielijst blijft ongewijzigd. Het reglement van Papendrecht is nog niet gevonden. Mevrouw
Robart heeft wel een reglement uit Hendrik-Ido-Ambacht.
De vergaderdata voor 2021 worden vastgesteld.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Krijgsman geeft aan dit dat zijn laatste vergadering is. Voor de evaluatie van de
Wmo-adviesraad komt hij nog een keer terug. Hij dankt iedereen voor de samenwerking. Hij
zal de Wmo-adviesraad blijven volgen.
Mevrouw De Waard wenst iedereen prettige feestdagen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

