Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 15 juni 2020 vanaf 13.00 uur via MS Teams.
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1. Opening
Vanwege een slechte verbinding in MS Teams spreekt de heer Bezemer voor mevrouw
Robart. De heer Bezemer opent de vergadering. De wethouder wordt welkom geheten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De heer Scheeren geeft aan dat de ingekomen stukken van Mijn Buutje betrekking hebben
op Puur Papendrecht. Deze worden later in de vergadering besproken.
De wethouder dankt voor de uitnodiging. Zij is benieuwd of de leden van de Wmo-adviesraad
signalen opvangen uit de samenleving.
3. Verslag vergadering 18 mei 2020
Input voor de website van Puur Papendrecht graag voor 29 juni aanleveren bij mevrouw
Robart.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Nieuws vanuit de gemeente
De wethouder geeft aan dat het college vanaf het begin van de lockdown contact heeft
gehouden met de zorgaanbieders / dagbesteding zoals Yulius, De Spil, Bij Bosshardt etc.
Wethouder De Ruyter onderhoudt de contacten met Rivas. De wethouders in de regio
hebben wekelijks een terugkoppelmoment gehad..
De wethouder maakt een compliment aan zorgaanbieders in het sociaal domein. Elke
aanbieder heeft binnen een week de eigen clientèle gebeld met de vraag wat men nodig
heeft.
De mensen van de dagbesteding zijn thuis voorzien van werkpakketten om de dag door te
komen. Rivas heeft redelijk snel een locatie beschikbaar gehouden in Sliedrecht. De
Schoorsteen (Waardenburg) is ook open gebleven.
De Sociale Dienst Drechtsteden en Sterk Papendrecht hebben alle mensen van 80+ gebeld.
Als mensen eenzaam waren of boodschappen nodig hadden dan werd er geschakeld met
Sterk Papendrecht. Een vraagstuk is de vraaguitval. Aantal hulpaanvragen per week is nu
een stuk minder. Mensen blijken ook best zelf redzaam te zijn. Het is fijn dat er weinig
huiselijk geweld meldingen zijn. De wethouder is blij met het enorme aantal vrijwilligers.
Zelf is de wethouder naar de bij het Odensehuis, de Schoorsteen en bij Bosshardt geweest.

Mevrouw Robart vraagt hoeveel hulpaanvragen er zijn. De wethouder geeft aan dat zij de
cijfers niet paraat heeft maar dat deze aantallen in de nieuwsbrieven van Sterk Papendrecht
en de Sociale Dienst goed vermeld staat. Er wordt relatief weinig gebruik gemaakt van de
aanbieders/vrijwilligers.
De heer Nieuwstraten geeft aan dat dit een signaal is voor het beleid dat gemaakt moet
worden; als er geen huishoudelijke hulp wordt afgenomen, heeft men het dan wel nodig
gehad? De wethouder zegt dat die conclusie misschien getrokken kan worden maar bij het
afnemen van huishoudelijke hulp speelt de angst voor besmetting met Corona mee. Er moet
gewaakt worden voor vervuiling.
De groep multi-problematiek is klein, maar de problematiek is groot.
De wethouder geeft aan dat op korte termijn een campagne start ter waardering van de
vrijwilligers. De heer Nieuwstraten geeft aan dat er signalen zijn dat vrijwilligers bepaalde
vrijwilligerstaken willen afstoten.
De heer Scheeren geeft aan dat zaken op een andere manier bekeken moeten worden
vanwege de afstand. De samenstelling van Team MO gaat de komende periode veranderen.
De afdeling wordt opnieuw vormgegeven. Dat heeft gevolgen voor de aanwezigheid van een
beleidsmedewerker. De vragen uit de brief van de Wmo-adviesraad moeten ook beantwoord
worden.
5. Signalen uit de samenleving
De heer Krijgsman geeft geen signalen uit de samenleving ontvangen. Bij de Rivas heerst
een grote mate van tevredenheid over de lockdown periode, ook het Beatrix ziekenhuis maar
ook thuiszorg in Papendrecht. De heer Krijgsman is benieuwd hoeveel mensen terugkomen
bij de thuiszorg.
De heer Nieuwstraten geeft aan dat vrijwilligers erover denken minder vrijwilligerswerk te
gaan doen. Er zijn ook voldoende organisaties die door vrijwilligers gerund worden, die
hebben het allemaal prima gedaan.
Mevrouw De Waard vraagt naar de voedselbank. De heer Nieuwstraten zegt dat deze
gewoon is doorgegaan.
6. Brieven Wmo-adviesraad aan de gemeente
De heer Scheeren geeft aan dat hij de vragen zal uitzetten en zodra hij de antwoorden heeft
ontvangen, zal een schriftelijke reactie volgen.
De wethouder kent de brieven niet. De heer Scheeren zal de brieven aan de wethouder
doorsturen. Mevrouw De Waard vraagt of de bezuinigingen die gaande zijn, niet ten koste
gaan van hetgeen waar de Wmo-adviesraad mee bezig is. De wethouder geeft aan dat zij de
bezuinigingen liefst niet binnen het sociaal domein ziet. De kaasschaafmethode gaat niet
meer werken. Dus wat is wel mogelijk qua ombuigingen. Dat gaat over de begroting
2021/2022.
De Wmo-adviesraad is niet op de hoogte van het proces over de bezuinigingen. De
wethouder stelt voor dat de heer Scheeren de Wmo-adviesraad hier over bijpraat.
De wethouder vraagt de Wmo-adviesraad haar te informeren over het niveau van
informatievoorziening van de Wmo-adviesraad.
7. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
De heer Nieuwstraten heeft iets doorgestuurd over VN-verdrag en daar zat een training bij.
Dit was puur informatief. De heer Scheeren geeft aan dat in het nieuwe beleid een hoofdstuk
over het VN verdrag wordt opgehaald.

8. Toegankelijkheid op het buurtplatform
Mijn Buurtje/Puur Papendrecht is van de gemeente. Mevrouw Van Mourik is in de
vergadering te gast geweest en ze heeft uitleg over de website gegeven. De vraag is of de
site moet worden uitgebreid met een vak waarin de ondernemer bijvoorbeeld de
openingstijden kan vermelden. Dit vergroot de toegankelijkheid. De heer Nieuwstraten is
voorstander. Hij is veel bezig met toegankelijkheid en uitgankelijkheid. Mevrouw Robart zal
contact opnemen met mevrouw van Mourik.
9. Actiepuntenlijst
De brieven van de Wmo-adviesraad worden toegevoegd.
10. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

