Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 18 mei 2020 vanaf 13.00 uur via MS Teams.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer G.M. Krijgsman
De heer P. Bezemer
De heer H.A. Nieuwstraten

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
persoonlijke titel, mantelzorg
kerken
gehandicapten

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop persoonlijke titel
De heer A.W. van Dijk
ouderenbonden
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Van mevrouw Gaartman en de heer Van Dijk zijn
afmeldingen ontvangen. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mevrouw Robart heeft nog een mededeling. Er komt een onderzoek naar Sterk Papendrecht
in het kader van de bezuinigingen om te kijken of ze rendabel zijn en hoe het functioneert.
Vanuit de gemeente is gevraagd of de Wmo-adviesraad wil meewerken aan het opstellen
van het onderzoek. De heren Bezemer, Nieuwstraten en Krijgsman zullen hieraan
meewerken. Mevrouw Van der Hoeven geeft dit door aan de gemeente Papendrecht.
3. Verslag vergadering 17 februari 2020
Naar aanleiding van de mededeling over Sterk Papendrecht: het is gelukt een link naar de
Wmo-adviesraad Papendrecht op de website te plaatsen. Sterk: link Wmo-adviesraad is
gelukt. Met Puur Papendrecht is nog niet gelinkt. Wel iets op de website over Wmoadviesraad maar dat moet ververst worden. Mevrouw Robart onderneemt actie.
Wat betreft de parkeerapp: er is contact geweest met de heer Scheeren van de gemeente
Papendrecht. Op dit moment werkt alleen de gemeente Alphen a/d Rijn met de app. Het is
een vereiste dat alle gemeenten met de app werken. Voorlopig wordt dus alleen de kaart
uitgegeven.
Wat betreft de lift in het winkelcentrum: de heer Krijgsman weet niet of die op zondag al
werkt. Het zou in de vergadering van de VvE worden besproken. Er is nog geen
terugkoppeling gevolgd.
Mevrouw De Waard geeft aan dat de portier die in de parkeergarage gehuisvest is, op
afstand de knop van de roltrap kan bedienen.
4. Concept brief (bijlage)
De opgestelde conceptbrief zal worden verzonden. Besloten wordt om de verzonden brief
aan de notulen te hechten zodat deze openbaar wordt.

5. Nieuws uit de regionale Wmo-adviesraad
Er zullen veel bezuinigingen volgen. Vanuit de Regionale Wmo-adviesraad is een
conceptbrief opgesteld. Mevrouw Robart zal deze naar de lokale Wmo-adviesraad
doorsturen. Zodra de brief volledig is wordt deze naar de Drechtraad gezonden.
Er is ook een brief uitgegaan naar alle leden van de Wmo dat geen eigen bijdrage over april
en mei gevraagd wordt i.v.m. coronacrisis. Het Rijk zal daarin ondersteunen. De heer
Nieuwstraten zegt dat vinger aan de pols moet worden gehouden want ondersteunen is iets
anders dan betalen.
De heer Krijgsman merkt op dat jeugd wordt losgekoppeld van de Drechtsteden. Wat gaat
dat (ons) kosten? Wordt winst of verlies ingecalculeerd? In principe wordt niets met jeugd
gedaan. De Wmo-adviesraad kan misschien wel een advies uitbrengen over jeugd.
6. Signalen uit de samenleving (al dan niet corona-gerelateerd)
De heer Nieuwstraten vraagt in winkels regelmatig of zij iets van de gemeente hebben
gehoord. De conclusie is dat het college niet zichtbaar is. Wethouder Verver en wethouder
Paans zijn bij de Voedselbank geweest en op de markt is een presentje aangeboden.
Er is een mail gezonden naar Erica Hes van Sterk Papendrecht met de vraag of zij signalen
heeft opgevangen? Er waren geen klachten. Enkele mensen hadden huishoudelijke
ondersteuning opgeschort vanwege mogelijke besmettingen.
Mevrouw De Waard is gebeld door Sterk Papendrecht met de vraag of ze iets nodig had. OP
De signalerende huisbezoeken zijn in de hele regio stilgelegd.
7. Rondvraag
Mevrouw De Waard: Sterk Papendrecht heeft gevraagd om een vertegenwoordiger voor een
project "Senioren sterker maken". Zij wil daar graag aan meewerken. Mevrouw Van der
Hoeven zal voor aanmelding zorgen.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

