Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 5 oktober 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 M. Scheeren

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

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer A.W. van Dijk

persoonlijke titel
ouderenbonden

1. Opening
Mevrouw Gaartman en de heer Van Dijk zijn met kennisgeving afwezig.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De heer Van Dijk vraagt via de ambtelijk secretaris om aandacht voor het volgende. Bij
nieuwbouw van wooncomplexen moet een ontmoetingsruimte worden gemaakt waar
bewoners kunnen samenkomen.
Daarnaast heeft de heer Van Dijk aangegeven dat er in Papendrecht een tehuis/instelling
moet komen waar je zorg kunt inkopen zodat je alle zorg die je nodig hebt, kunt krijgen. In
Sliedrecht staat zo'n tehuis/instelling (Hof van Slydrecht). De heer Scheeren geeft aan dat
Rivas De Markt in Papendrecht zo'n centrum is. Boven Rivas De Waalburcht kan dat ook en
ook nabij het zwembad bij Palaestra is dat mogelijk. (Omdat de appartementen bij het
Apollohotel liggen, biedt Palaestra veel extra's. Zo kunnen huurders gebruik maken van de
faciliteiten van het hotel, zoals de wasserette, stomerij, catering en ontbijtbuffet. Daarnaast
kan men zwemmen en sporten in een geheel nieuw binnen- en buitenbad en het
naastgelegen fitnesscentrum. Meer informatie over de open dag en appartementen is te
vinden op www.meerdanalleenwonen.nl). In de Zonnedauw is ook een ontmoetingsruimte
gecreëerd. Er is daar geen inpandige zorg want voor de bouw is daar onderzoek naar
gedaan en men gaf aan dat zorg plaat onafhankelijk is en dat dat niet speciaal in een tehuis
hoeft te zitten. Zorg kan overal worden ingekocht.
In het verlengde hiervan vraagt mevrouw Robart in hoeverre levensloopbestendige woningen
nog nodig zijn. De heer Nieuwstraten geeft aan dat aanpasbare woningen worden gebouwd.
Brede posten en deuren etc. In Papendrecht zijn die aanwezig o.a. in gebouw “De
Marktmeester”. Een en ander is in een bouwbesluit geregeld.
3. Verslag vergadering 7 september 2020
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt.
De heer Nieuwstraten geeft aan dat eenzame mensen niet bij Sterk Papendrecht aan de
balie komen zoals door Sterk Papendrecht gesteld. De heer Nieuwstraten stelt voor dat de
Wmo-adviesraad aan het college van B&W van de gemeente Papendrecht een ongevraagd
advies uitbrengt over eenzaamheid en tevens verzoekt een budget hiervoor beschikbaar te
stellen.
Sterk Papendrecht geeft aan geen opdracht te hebben om iets tegen eenzaamheid te doen.
Volgens de heer Scheeren is er bij Sterk Papendrecht wel ruimte om iets tegen
eenzaamheid te doen

De heer Scheeren merkt in dit verband op dat de werkgroep "Ontmoetingen" actief is. De
heer Nieuwstraten geeft aan dat die werkgroep onbemenst en niet actief is.
Mevrouw De Waard is lid van Genero in Rotterdam. Namens Genero gaat zij in het kader
van eenzaamheid een lekkernij uitdelen in het Odensehuis, de Markt en de Waalburght
Sterk Papendrecht heeft aangegeven in het kader van onafhankelijke cliënt-ondersteuning
iemand uit Zwijndrecht te halen als dat nodig is. De Wmo-adviesraad vindt dat niet juist. Er is
geen vorm van onafhankelijke cliënt-ondersteuning. De Wmo-adviesraad stelt dat per brief
aan de gemeente Papendrecht gevraagd wordt hoe de onafhankelijke cliënt-ondersteuning
geregeld is. De Wmo-adviesraad levert tekst aan de ambtelijk secretaris aan, die het in een
brief zal vervatten.
Sterk Papendrecht heeft aangegeven het Organogram op de website te plaatsen. Dit is nog
niet aangetroffen. Besloten wordt om nog even af te wachten.
Wat betreft toegankelijkheid website van het theater; de heer Nieuwstraten al contact met de
heer Groeneweg opnemen.
Mevrouw Robart merkt op dat de ingang van De Spil nu toegankelijk is gemaakt.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Gesprek en info vanuit de gemeente
De heer Scheeren geeft aan dat bij de gemeente alles weer terug is bij af. De ambtenaren
werken thuis en het gemeentehuis is praktisch leeg.
De ombuigingen zijn gaande. De betreffende instellingen zijn gebeld en liggen onder
vergrootglas. Mevrouw Robart is ook gebeld met betrekking tot de ambtelijke ondersteuning
van de Wmo-adviesraad. De Wmo-adviesraad kan hier geen invloed op uitoefenen.
Beschermd wonen; dak- en thuislozen. Via Dordrecht is een plan van aanpak opgesteld.
Papendrecht heeft geen voorzieningen voor dak- en thuislozen. Moet er wat meer decentraal
iets geregeld worden? Als eerste een preventief beleid voeren, zorgen dat mensen niet daken thuisloos worden. Dat begint al bij dreigende huisuitzettingen. Daar is het convenant voor.
Hoe staat de gemeente Papendrecht ter tegenover vraagt Ineke. Het is een feit zegt Marcel.
Er moet samengewerkt worden.
De respijtzorg moet toegankelijker gemaakt worden. De heer Nieuwstraten geeft aan dat de
website "helpmijzorgen.nl" een verwarrende site is. De heer Scheeren zal dit bij een collega
aangeven. De week van 7-11 november is verwenweek mantelzorg.
Het project "Stapje Fitter" van mevrouw Van Dam zou in april starten met 14 deelnemers.
Vanwege de beperkingen van dit moment, is gestart met een groep van 6 enthousiaste
deelnemers. Er worden momenteel nieuwe kandidaten gescreend.
De heer Scheeren meldt ook dat er een budgetcoach is toegevoegd aan het team van Sterk
Papendrecht.
Mevrouw Rina van der Meijden komt op 2 november het sociaal beleidsplan presenteren. De
Wmo-adviesraad merkt op dat er nooit een officiële adviesaanvraag over het sociaal
beleidsplan naar de Wmo-adviesraad is gezonden.
5. Signalen uit de samenleving
De heer Nieuwstraten heeft een vraag gesteld over het verdwijnen van de Drechthopper 75+
pas. Door het verdwijnen van deze pas zouden er 350 Wmo aanvragen voor een
Drechthopperpas zouden zijn binnengekomen. Mevrouw Robart merkt op dat deze vraag
naar de Regionale Wmo-adviesraad is doorgestuurd. Het antwoord van de Regionale Wmo-

adviesraad is inmiddels doorgestuurd naar de leden van de Wmo-adviesraad. Huisartsen
moeten meer huisbezoeken afleggen omdat het ov niet goed geregeld is. Mogelijk kan aan
de Sjuttul van Waardenburg meer bekendheid gegeven worden? Rivas heeft alleen vervoer
beschikbaar van en naar dagbesteding.
Mevrouw Robart heeft meegeluisterd/deelgenomen aan een netwerkinspiratiebijeenkomst,
via MS Teams. De belangstellenden waren ingedeeld in groepen. In de groep van mevrouw
Robart was o.a. een persoon werkzaam bij inloophuis De Hoop. Een van de vragen was:
"Wat heeft Corona gedaan en opgeleverd, positief of negatief. Depressies zijn toegenomen,
ook angst om Corona te krijgen. Inloophuis "De Hoop" heeft in samenwerking met "licht voor
Dordt" maaltijden georganiseerd. Drie keer per week kunnen cliënten van De Hoop een
warme maaltijd halen. In Papendrecht was Jannie Nijstand van Sterk Papendrecht aanwezig.
Vanuit het voorzittersoverleg is de vraag gesteld of er problemen zijn met het
persoonsgebonden budget? De heer Nieuwstraten is aan het onderzoeken of het
Odensehuis gefinancierd kan worden met een pgb. Dit levert problemen op als mensen
ongeïndiceerd een beroep doen op het Odensehuis.
6. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
Geen.
7. Actielijst en toezeggingenlijst
Evaluatie Wmo-adviesraad uitstellen tot fysieke vergaderingen weer mogelijk zijn.
Dit geldt eveneens voor een onderhoud met mevrouw Leni van Mourik.
Over de lift op wc De Meent is nog geen reactie gekomen. De heer Scheeren gaat hiernaar
informeren.
Nota lokaal gezondheidsbeleid blijft staan.
Het reglement van de Wmo-adviesraad wordt opgezocht door de heer Scheeren.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Krijgsman geeft aan de Wmo-adviesraad met ingang van 2021 te verlaten. Hij heeft
een andere bestuursfunctie geaccepteerd. De heer Krijgsman zal formeel een brief sturen;
mevrouw Van der Hoeven zal het aftreden formaliseren. Dit houdt in dat er een nieuwe
vacature opengesteld moet worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

