Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 2 november 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 H.A. Nieuwstraten
De heer P. Bezemer
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw C.A. Verver-van Geesbergen
De heer M. Scheeren
Mevrouw K. van der Meijden
De heer J. Westerbeke

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
persoonlijke titel, mantelzorg
gehandicapten
kerken
ouderenbonden
Wethouder
beleidsmedewerker gemeente Papendrecht
beleidsmedewerker gemeente Papendrecht
beleidsmedewerker gemeente Papendrecht

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop

persoonlijke titel

1. Opening
Mevrouw Robart opent de vergadering. Van mevrouw Gaartman is een afmelding
ontvangen. Mevrouw Van der Meijden en de heer Westerbeke stellen zich voor.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen.
3. Verslag vergadering 5 oktober 2020
De in het verslag genoemde brieven zijn nog niet verzonden. De heer Nieuwstraten gaat
daar een voorstel voor schrijven. Op de andere brief (over eenzaamheid) heeft de heer
Nieuwstraten nog geen reactie van de heer Scheeren ontvangen. Hierover is een
miscommunicatie ontstaan. De heer Nieuwstraten zal wat uitgangspunten op papier zetten
die in een brief naar de gemeente zullen worden gestuurd.
Wat betreft het organogram van Sterk Papendrecht. Dit staat nog niet op de website vermeld
zoals Sterk Papendrecht had toegezegd. Het gaat alleen om het organogram van Sterk
Papendrecht en niet over dat van Mee-Vivenz. Mevrouw Robart zal Sterk Papendrecht aan
deze toezegging herinneren. De heer Scheeren zal het eveneens aan de heer Westenberg
(als contactpersoon van Sterk Papendrecht binnen de gemeente) doorgeven.
Wat betreft de toegankelijkheid van de websites van het Sportcentrum en Theater De
Willem; dit wordt op de actielijst geplaatst. De reden hiervoor is dat deze organisaties met
teruglopende inkomsten door Covid-19 en het aanpassen van een website is redelijk
kostbaar.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Toelichting op concept-beleidsplan Sociaal Domein, door Rina van der Meijden –
Jesse Westerbeke
Wat wil de Wmo-adviesraad nog meegeven voor het concept-beleidsplan na het lezen van
het stuk.

Mevrouw Robart geeft aan dat er aandacht moet zijn voor armoedebestrijding onder
ouderen. Het alcoholgebruik onder ouderen is 32%. Er moet meer aandacht zijn voor
verslavingsproblematiek. Wethouder Verver geeft aan dat het gezondheidsbeleid onder
wethouder De Ruijter valt.
Mevrouw De Waard vindt het slecht leesbaar vanwege een te klein lettertype. De wethouder
geeft aan dat er een mooie leesbare versie komt. Het gaat nu over de inhoud.
De heer Nieuwstraten geeft aan dat het op dit moment lastig adviseren is omdat er nog veel
in de hoofden van de beleidsmedewerkers zit. Dat staat allemaal nog niet op papier.
"Zelf bepalen hoe je meedoet" zal worden aangegeven als "werken naar vermogen".
De heer Van Dijk benoemt opnieuw de ouderenhuisvesting. Het is belangrijk om een
gemeenschappelijke ruimte maken. De Zonnedauw heeft een wooncomponent en een
zorgcomponent.
De wethouder geeft aan dat gestart wordt met programma "ouderen en wonen". Tussen
thuiswonen en een verpleeghuis zit heel veel. Hoe kun je mensen langer thuis laten wonen
(mits ze dat willen). Gezamenlijke koffieruimten etc. dragen daar aan bij. De gemeente gaat
daarmee aan de slag vanuit de inventarisatie woonzorganalyse. Is een actueel thema.
Een projectontwikkelaar bepaalt wat er gebouwd wordt, niet de gemeente. De
gemeenschappelijke ruimte is ook opgenomen in de omgevingsvisie. In de vernieuwde
Kraaihoek zal dit vertaald worden. De wethouder geeft toe dat het een traag proces is.
Op 26 november komt het beleidsplan opnieuw naar de Wmo-adviesraad. Op 3 december is
een advies van de Wmo-adviesraad nodig. De heer Westerbeke geeft aan dat het plan op
hoofdlijnen blijft. In de uitvoeringsprogramma's wordt daaraan vorm gegeven.
Mevrouw Van der Meijden en de heer Westerbeke verlaten de vergadering.
5. Gesprek en info vanuit de gemeente
De heer Scheeren licht toe dat men druk is met het beleidsplan. Ook is men druk met de
ombuigingen; er wordt bekeken wat dit betekent voor de subsidierelaties.
Eenzaamheid en cliëntondersteuning zijn bij het bespreken van het verslag al aan de orde
gekomen. De adviesraad geeft aan dat het vrijwilligersontbijt niet doorgaat. Dit werkt
eenzaamheid in de hand.
Over schuldenproblematiek verwacht de Wmo-adviesraad een hausse aan personen met
problematische schulden.
Over gezondheidsbeleid heeft de Wmo-adviesraad een brief aangekondigd.
De heer Scheeren heeft het gebruik van lift en toilet op de Meent na winkelsluiting
teruggekoppeld naar de heer Zaagsma. Deze worden afgesloten vanwege hangjongeren.
Stapje fitter: Zes deelnemers zijn naar betaald werd gegaan. De kosten van het project (ca
€10.000,00) wegen op tegen de baten (een uitkering kost de gemeente 14.000,00 per
persoon per jaar).
De heer Scheeren geeft nog aan dat volgend jaar een pilot van start gaat voor personen met
verward gedrag. Er komt extra geestelijke gezondheidszorg in de wijk.
De periode waarbinnen mantelzorgers een VVV-bon kunnen aanvragen wordt verlengd. De
heer Nieuwstraten merkt op dat veel mantelzorgers zich er niet van bewust zijn dat ze
mantelzorger zijn. Die moeten eerst bewust gemaakt worden. Mevrouw de Waard merkt op
dat mantelzorgers die geregistreerd staan, hierover post ontvangen.
Over mantelzorg in de regio rijst de vraag hoe budget dat onvoldoende benut wordt, beter
benut kan worden.
De heer Scheeren geeft aan dat hij per 31 december stopt bij de gemeente Papendrecht.
Zijn opvolgster, Charlotte Jochems, start 1 december. Zij gaat een deel van de
werkzaamheden van de heer Scheeren overnemen en een deel van mevrouw Van der
Meijden.

6. Signalen uit de samenleving
Er zijn signalen opgevangen dat het OV in Papendrecht niet goed is. Vooral in de avond. Dit
is de verantwoordelijkheid van de provincie. Het zal nog slechter worden omdat er 8%
minder ritten zullen komen.
Waardenburg rijdt wel met een streekbusje, maar daar kan niet teveel bekendheid aan
gegeven worden want zij werken met vrijwilligers.
In de nieuwsbrief van de Sociale Dienst wordt gemeld dat de eigen bijdrage voor individuele
begeleiding via abonnementstarief gaat? Mevrouw Robart geeft aan dat gemeentes geen
compensatie krijgen voor het abonnementstarief.
Mevrouw Robart vraagt input voor de Wmo-krant. De heer Nieuwstraten heeft input geleverd
over het Odensehuis. Mevrouw De Waard heeft zich aangemeld voor de bijeenkomst van
Genero.
De ontslagbrief van de heer Krijgsman is ontvangen door de gemeente.
7. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
Geen.
8. Actielijst en toezeggingenlijst
Reglement van de Wmo-adviesraad is nog gevonden. Het blijft een actiepunt. Mocht het niet
gevonden worden, dan een nieuw reglement opstellen.
9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw De Waard vraagt naar nieuwe vergaderdata. Mevrouw Van der Hoeven stelt een
nieuw schema op. De volgende vergadering wordt bepaald op 1 december 12.30 uur.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

