Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 6 januari 2020 vanaf 13.00 uur in zaal "Markt" van het gemeentehuis in
Papendrecht.
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Afwezig met kennisgeving:
-1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een woord van welkom aan de wethouder, het nieuwe lid de heer Nieuwstraten, mevrouw
Kaya en mevrouw Van Mourik.
Mevrouw Robart geeft aan dat 2019 een goed jaar was voor de Wmo-adviesraad. Helaas
heeft de heer Den Ouden wegens gezondheidsredenen afscheid genomen van de Wmoadviesraad. De Wmo-adviesraad is goed betrokken bij de nieuwe beleidsplannen en –visie.
Er zijn veel bijeenkomsten bijgewoond, en goede sprekers in de vergaderingen geweest.
Ook is gestart met het Odensehuis. Er zijn genoeg redenen om trots te zijn op 2019.
Wethouder Verver kijkt eveneens terug op een mooie samenwerking. Met de komst van de
heer Nieuwstraten is de Wmo-adviesraad weer compleet. De wethouder wil de mooie
samenwerking continueren en zal wat vaker bij de vergaderingen aansluiten.
2. Rol Wmo-adviesraad in relatie tot de inclusie
Mevrouw Van Mourik en mevrouw Kaya sparren met de Wmo-adviesraad over hoe je de
verbinding met de samenleving legt. De Wmo-adviesraad is het oor en oog van de
samenleving. Zij adviseren gebruik te maken van een website die niet gelieerd is aan de
gemeente Papendrecht. Er zijn al wat verbindingen  Puur Papendrecht.
De heer Nieuwstraten vraagt wat inclusie nu precies is; iedereen moet mee kunnen doen in
de maatschappij al zullen er altijd mensen zijn die niet mee kunnen doen.
Mevrouw Van Mourik geeft aan dat de pagina zoals deze nu op Puur Papendrecht aanwezig
is, moet worden aangepast tot informatiepagina. En probeer de pagina zoveel mogelijk te
delen. Alle leden van de Wmo-adviesraad moeten lid worden van de pagina op Puur
Papendrecht. De heer Krijgsman zal een voorzet maken en stuurt deze rond.

De Wmo-adviesraad wordt geadviseerd om aan te sluiten bij koffieochtenden en
bijeenkomsten. Daar kan veel informatie worden opgehaald.
Mevrouw Van Mourik wil desgewenst helpen bij het aanpassen van de pagina op Puur
Papendrecht.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Geen.
4. Verslag Wmo-adviesraad 9 december 2019
Naar aanleiding van punt 4 wordt verduidelijkt dat wordt ingezet op woningen in het duurdere
segment om de voorzieningen in stand te kunnen houden.
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Gesprek en info vanuit de gemeente
De overheid heeft een digitale app gemaakt voor de gehandicaptenparkeerkaart. De app
heet GPA. Dit voorkomt diefstal van de fysieke kaart. In de regionale Wmo-raad was men
erg enthousiast. De heer Scheeren gaat uit (laten) zoeken of dit voor de gemeente
Papendrecht ook een werkbare app is.
- over de lijst van het signalerend huisbezoek; de heer Scheeren neemt contact op met de
heer Kok en daarna zal hij terugkoppelen aan mevrouw Robart.
- Sterk Papendrecht gaat openingstijden aanpassen. Tussen de middag is men gesloten.
Voor spoedzaken zijn ze bereikbaar (op welke wijze?). Vanaf 16.00 is Sterk Papendrecht
ook al gesloten. De heer Scheeren zal een en ander nagaan en daarna een terugkoppeling
aan mevrouw Robart geven.
- GIPSproject.
Dit is een gehandicapten informatieproject op scholen. In het verleden heeft de heer
Nieuwstraten zich hiermee bezig gehouden. Op dit moment wordt er op zeer beperkte schaal
iets aan gedaan. Er is één school die hier aan meewerkt.
6. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
- mevrouw Robart heeft het concept verslag van de Regionale Wmo-raad d.d. 4 november
2019 ter info aan de Wmo-raad doorgezonden.
- De Wmo krant is digitaal doorgestuurd.
Volgende week gaat de Regionale Wmo-raad zichzelf evalueren. De lokale Wmo-adviesraad
besluit dat 2e helft van het jaar te doen. De heer Nieuwstraten vindt dat er sowieso meer
regionaal bekeken moet worden.
De lijst met koffiemomenten wordt doorgestuurd naar de leden van de wmo-adviesraad. Elk
lid kan zijn of haar naam achter een koffiemoment zetten.
7. Actielijst en toezeggingenlijst
- informatie over de Wmo-adviesraad op Puur Papendrecht plaatsen
- Wmo-adviesraad gaat zichzelf evalueren in de 2e helft van 2020
- vergaderschema op de website laten plaatsen
- op de website link naar mailadres ambtelijk secretaris om belangstellenden zich aan te
melden voor een vergadering.

8. Rondvraag en sluiting
Mevrouw De Waard vraagt of de brief over de knelpunten al verzonden is. Deze is
verzonden. Mevrouw De Waard geeft aan op 17 februari niet aanwezig te zijn.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

