Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 17 februari 2020 vanaf 13.00 uur in zaal "Markt" van het gemeentehuis in
Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer G.M. Krijgsman
De heer P. Bezemer
De heer H.A. Nieuwstraten
De heer M. Scheeren

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
persoonlijke titel
persoonlijke titel, mantelzorg
kerken (aanwezig via telefoonverbinding)
gehandicapten
beleidsmedewerker gemeente Papendrecht

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

Afwezig met kennisgeving:
De heer A.W. van Dijk

ouderenbonden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De heer Bezemer woont de vergadering per telefoon bij.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
- Website gemeente Papendrecht
De leden van de Wmo-adviesraad missen wel wat informatie op de website. Mevrouw Robart
zal contact opnemen met de afdeling Communicatie over de website. De heer Krijgsman
vraagt of het mogelijk is dat de Wmo-adviesraad een link krijgt op de website van Sterk
Papendrecht. Mevrouw Robart zal informeren over de mogelijkheden.
- Alzheimer café
Mevrouw Gaartman heeft een bijeenkomst van het Alzheimer Café bijgewoond. Aan
mevrouw Gaartman werd gevraagd in welke hoedanigheid zij daar was. Men was erg
verbaasd om te horen dat zij namens de Wmo-adviesraad Papendrecht aanwezig was. Men
wist niet van het bestaan van deze raad af.
- Schoolzwemmen
Er wordt opgemerkt dat in Papendrecht geen schoolzwemmen is. In andere gemeenten,
zoals Leerdam, is dat wel. Mevrouw Robart merkt op dat het wel is opgenomen in de
toekomstvisie.
- Minderbedeelden / financiën
In Nieuwegein blijkt dat er "potjes" voor minderbedeelden zijn waaruit bepaalde kosten
betaald worden zodat op minderbedeelden op deze wijze minder snel in de financiële
problemen komen. Mevrouw Robart geeft aan dat dat in Papendrecht via Sterk Papendrecht
loopt. De gemeente heeft een sociaal fonds. In de regio is SUN actief. Stichting Urgente
Noden Nederland. Mensen met een minimum inkomen kunnen beroep doen op bijzondere
bijstand. Bijvoorbeeld voor een kostbare tandartsbehandeling. Voorwaarde is wel dat de
aanvraag gedaan moet worden voordat de behandeling start.
3. Verslag Wmo-adviesraad 6 januari 2020
- Sterk Papendrecht
De heer Scheeren geeft aan dat tussen 09.00 – 17.00 uur de telefoon wordt opgenomen;
ook tijdens de lunchsluiting. Na 17.00 uur is de crisisdienst actief. Dit is een regionale dienst.

– Parkeerapp mindervaliden
Mevrouw Vos van de afdeling burgerzaken gaat hiermee aan de slag. Als het enigszins
mogelijk is zal gemeente Papendrecht hier in meegaan.
- Liftgebruik mindervaliden winkelcentrum "De Meent"
De heer Scheeren heeft dit punt aan de VVE van "De Meent" aangegeven. Dit wordt bij de
eerstvolgende vergadering ingebracht. Opgemerkt wordt dat de roltrappen op het
winkelcentrum ook regelmatig stilstaan.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Signalerend huisbezoek Sterk Papendrecht
- Column Trijntje van Es
Naar aanleiding van deze column is een motie ingediend en aangenomen. Juristen bekijken
in het kader van de AVG of adressen van inwoners > 75 jaar mogen worden verstrekt met de
bedoeling om mensen te verbinden en te informeren.
5. Lokaal beleidsplan Sociaal Domein
- toelichting vertraging door mw Van der Giessen
In december zou een concept beleidsvisie voorliggen. Door omstandigheden is besloten dat
hetgeen er was, niet toereikend was. Er moest aanvullende participatie komen.
Hieronder een lijst met de meest overeenkomende aandachtspunten vanuit de diverse
participatiebijeenkomsten met de diverse groepen.
Overeenkomsten vanuit de diverse doelgroepen:
• Onderwijs: verbetering verbinding tijdens de doorgaande leerlijn
• Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zowel in de openbare ruimte als in gebouwen
• Uitdagende grote speelplekken ook geschikt voor tieners
• Meer uitgaansgelegenheid voor jongeren
• Verbetering openbaar vervoer in het weekend en laat in de avond/nacht
• Vergroot bekendheid Sterk Papendrecht bij jongvolwassenen
• Multifunctioneel gebruik openbare gebouwen
• Meer betaalbare woningen geschikt voor alle doelgroepen, hierbij ouderen en jongeren
combineren
• Inzetten op het vergroten van tolerantie
• Behoefte aan multifunctioneel cultureel centrum
• Verbinding preventieve inzet en (sport)verenigingen (positieve gezondheid)
• Langer zelfstandig wonen werkt eenzaamheid in de hand
• Aandacht voor mensen met een krap budget en/of armoede (zowel voor wonen, sport,
cultuur en vervoer)
• Aandacht voor de steeds groter wordende druk op mantelzorgers
Mevrouw Van der Giessen is bezig met het uitvoeringsprogramma. Mevrouw Korteland is
bezig met de toekomstvisie. De planning is dat op 18 mei het conceptstuk met Wmoadviesraad besproken wordt, op 22 juli is er oordeelsvorming.
6. Nieuws vanuit de gemeente
De heer Scheeren, de heer Nieuwstraten en mevrouw Robart zijn op drie locaties op
werkbezoek geweest.
Over de ombuigingen wordt opgemerkt dat er voorstellen worden gedaan en de raad zal
heiruit keuzes moeten maken.
Beschermd wonen en opvang: de heer Scheeren stuurt de Raadsinformatiebrief door naar
de Wmo-adviesraad.
Per 1 januari treedt wet verplichte GGZ in werking. Meldpunt hiervoor is meldpunt zorg- en
overlast.

7. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
Afgelopen maandag heeft mevrouw Robart in Zwijndrecht een netwerkbijeenkomst
bijgewoond. Daar is verteld over de surplus-regeling. Mensen met inkomen uit arbeid
beneden bijstandsniveau ontvangen achteraf van de sociale dienst een aanvulling op hun
salaris. Daardoor moest langere tijd op de aanvulling gewacht worden. Nu wordt het zo
geregeld dat de werkgever het salaris rechtstreeks naar sociale dienst overmaakt en dan
achteraf vindt bij de Sociale Dienst een verrekening plaats.
In Zwijndrecht wordt een thema-avond georganiseerd voor regionale en lokale adviesraden.
GGD zal vertellen over onvrijwillige/verplichte opname en over maatwerk. Zodra een datum
bekend is, zal deze gedeeld worden.
Preventie schuldhulpverlening: na 6 maanden achterstand bij betaling van zorgpremie gaat
een signalering naar CAK.
8. Actielijst en toezeggingenlijst
De lijst wordt bijgewerkt en aangevuld.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Nieuwstraten heeft in Alblasserdam een bijeenkomst bijgewoond. Hij wilde de
bezuinigingen in de Drechtsteden van 3,6 miljoen aan de orde brengen. Dit was niet waar de
bijeenkomst over ging. Bezuinigen kan alleen maar op de niet-wettelijke taken. Er wordt een
verslag gemaakt dat zal worden doorgezonden naar de Wmo-adviesraad.
De heer Krijgsman maakt melding van (aan de gemeente gelieerde) websites die voor
gehandicapten slecht toegankelijk zijn (geen vergrootfunctie, geen voorleesfunctie). Hij wil
daar graag een advies over uitbrengen. Er is bij Ieder-in een toolkit beschikbaar
(https://iederin.nl/toolkit-maak-je-gemeentewebsite-toegankelijk/).
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

