Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 15 februari 2021 vanaf 13.00 uur via MS Teams.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer H.A. Nieuwstraten
De heer P. Bezemer
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw C. Jochems
Mevrouw C.A. Verver-van Geesbergen
Mevrouw W. van der Hoeven
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beleidsmedewerker gemeente Papendrecht
wethouder
notulen

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop

persoonlijke titel

1. Opening
Mevrouw Robart heet iedereen welkom. Mevrouw Gaartman is afwezig.
Valentine is er nog niet.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Wethouder wil graag wat zeggen over de niet beantwoorde brieven.
Charlotte heeft Rina aangesloten voor uitvoeringsagenda toelichting.
Wethouder: dit onderwerp vanochtend bepsroken. Niet bewust van 1 brief niet beantworod
en brief naar college avnuit Wmo raad. Er komt een officiele antwoord op de brief maar nu
excuses aanbieden. Is buiten vervelnd en niet stijl van de wethouder. Brieven zijn blivjen
liggen met vertrek van medewerkers uit de organisatie. Daarbij afgelopen maand is de
werkdruk binnen MO extreem hoog. Grote mobiliteit binnen afdeling MO. Geen teken van
disrespect. Clementie vragen voor situatie binnen MO.
Brief opschorten adviezen; in de loop van deze week gaat een brief uit naar de volledige
adviesraad over de ombuigingen.
Ineke: geaccepteeerd. Hopen dat in de toekomst beter gaat.
Laatste brief: gestuurd aan college, Joey heeft gebeld, wethouder heeft nog niet gezien.
Ineke vindt dat dat met wethouder afgestemd had moeten worden. Wethouder legt de routing
uit van post. Wethouder is het eens met handelwijze Joey.
3. Verslag vergadering 11 januari 2021
Na een kleine aanpassing wordt het verslag vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag
vraagt mevrouw Robart aan de wethouder hoe het zit met de signalerende huisbezoeken. De
wethouder geeft aan dat deze nog niet van start gegaan zijn. Deze worden nu AVG-proof
gemaakt. Samen met Sterk Papendrecht wordt eraan gewerkt. Mevrouw Jochems vult aan
dat het AVG-proof gedeelte nog niet is afgerond.
Naar aanleiding van de vraag over de scootmobiel die niet mocht meeverhuizen, meldt de
heer Nieuwstraten dat deze kwestie is opgelost.
Over de Stichting Leergeld, waarvan uiteindelijk een kleine organisatie overblijft om alle
lasten te dragen, rees de vraag wat de gemeente Papendrecht hierin gaat doen. Mevrouw
Jochems zet deze vraag uit binnen de gemeente en komt hier later op terug.
De Wmo-adviesraad heeft vorig jaar twee brieven verzonden en daar nog geen antwoord op
ontvangen. Dit wordt op de actielijst geplaatst.

Over de scootmobielwinkel op het industrieterrein wordt gezegd dat de winkel dicht zit. De
gemeente heeft geen banden met deze leverancier.
4. Personele aangelegenheden
Deze week vinden de gesprekken met de kandidaten plaats. Mevrouw Gaartman heeft
aangegeven dat zij haar werkzaamheden niet meer kan combineren met het werk voor de
Wmo-adviesraad. Zij zal daarom de Wmo-adviesraad verlaten. De heer Van Dijk geeft aan
vanwege zijn leeftijd na de zomervakantie de Wmo-adviesraad te gaan verlaten.
5. Gesprek en info vanuit de gemeente
Mevrouw Jochems heeft de presentatie Papendrecht ontwikkelingen Beschermd wonen
vooraf doorgestuurd naar de leden van de adviesraden.
Er blijft een groep met een zware zorgvraag in een instelling wonen. Er is behoefte aan
woontraining voor jongeren die in de jeugdhulp zitten en die teruggaan naar de samenleving.
Er hebben gesprekken met Woonkracht10 en Sterk Papendrecht plaatsgevonden.
Woonkracht10 ziet mogelijkheden in de Gerbrandystraat. Voor housing first (vanuit
dakloosheid naar een woning gaan en uiteindelijk uitstromen naar zelfstandigheid) en skaeve
huse (voor mensen die snel overprikkeld zijn etc.).
Mevrouw Jochems zal de Wmo-adviesraad af en toe een een terugkoppeling geven. Op de
vraag of er voldoende woningen beschikbaar zijn wordt aangegeven dat ook aan
statushouders onderdak gegeven moet worden. Mevrouw Jochems geeft aan dat er ook op
een creatieve manier met woningen kan worden omgegaan. Er moeten verbindingen
onderzocht worden binnen de bestaande woningvoorraad. De heer Nieuwstraten geeft aan
dat ook het VN-verdrag in de gaten moet worden gehouden.
De wethouder geeft aan dat de Drechtsteden eind 2020 als bestuur een presentatie hebben
gehouden. Waarop in te tekenen? Het is een gezamenlijke opgave maar je moet spreiding
eerlijk verdelen en kijken naar wat past per gemeente. Papendrecht heeft er niets aan om
een daklozencentrum op te bouwen. De doelgroep die past bij de gemeente moet worden
gezocht. Gemeente Dordrecht is de centrumgemeente maar gaat niet alle problemen
oplossen. Het is een interessante maar lastige opgave. Iedereen heeft recht op een waardig
bestaan en dat begint bij een dak boven je hoofd.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ombuigingen. De voorgenomen besluiten zijn
genomen. Met alle instellingen worden gesprekken ingepland, zij kunnen hun zienswijzen
opgeven.
Het Kompas is bekrachtigd door het college. Nu is de uitvoeringsagenda aan de beurt. De
planning is dat deze medio maart naar college, gemeenteraad en Wmo-adviesraad
gezonden wordt.
6. Signalen uit de samenleving
De heer Nieuwstraten geeft aan dat de stembureaus niet meer in verzorgingshuizen e.d. Alle
stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een beperking behalve De Spil. Mevrouw
Robart vindt dit een goede zaak. Mevrouw De Waard vraagt waarom de gemeente de
verkiezingen uit handen heeft gegeven. De wethouder geeft aan dat het goed gaat met de
verkiezingen. Voor vragen over de verkiezingen is het hoofd publiekszaken E. Monster te
benaderen.
Mevrouw Robart vertelt dat in de gemeente Dordrecht Wmo-adviesraad gebouwen bezoeken
om te zien hoe toegankelijk ze zijn met scootmobiel en rolstoel etc. Is iemand in deze
adviesraad bereid om ook toegankelijkheid, uitgankelijkheid, doorgankelijkheid en
bruikbaarheid te testen? De heer Nieuwstraten geeft aan dat de gebouwen in Papendrecht

zeer goed toegankelijk zijn.
De heer Nieuwstraten haalt de huisvestingsverordening aan. Daar komen wat veranderingen
aan. Hij komt veel bij mensen thuis en ziet dat grote gezinnen in te kleine woningen wonen
en alleenstaanden in een grote woning wonen. Hij vraagt aandacht voor een goede verdeling
van de woningen. Daar is echt scheefgroei.
Aan de wethouder wordt gevraagd welke voorzieningen de gemeente Papendrecht treft voor
respijtzorg. De wethouder geeft aan dat vorig jaar de respijtwijzer is gelanceerd; daar is het
volledig aanbod te vinden. Alle mogelijkheden zij daarin opgesomd. Joanna van Vuuren zal
gevraagd worden om daarover een keer een toelichting te geven in de Wmo-adviesraad.

7. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
Mevrouw Robart heeft het conceptverslag doorgestuurd. Verder is er geen nieuws te
melden.
8. Actielijst en toezeggingenlijst
Antwoorden op de brieven over eenzaamheid en onafhankelijke cliëntondersteuning zijn in
de maak. De uitvoeringsagenda komt in maart.
Reglement van Wmo-adviesraad: bekeken moet worden of de Wmo-adviesraad kan worden
omgevormd naar een adviesraad Sociaal (de raad wordt breder). Dit is iets om met het
college te bespreken. De Wmo-adviesraad zal voorbeelden zoeken van een bredere raad
(bijvoorbeeld Sliedrecht).
Evaluatie van de Wmo-adviesraad gebeurt zodra dit fysiek mogelijk is. De heer Nieuwstraten
stelt voor er een evaluatie en een doorstart van te maken.
Het organogram wordt van de lijst geschrapt.
Stichting leergeld: in afwachting van verdere ontwikkelingen
9. Rondvraag en sluiting
De heer Van Dijk geeft aan dat het tijd wordt om terug te treden. In juni zal hij de laatste
vergadering bijwonen. Dit betreft de vergadering van 14 juni. Deze zal worden verplaatst
naar 21 juni.
Mevrouw Robart vraagt wie er naar de bijeenkomst over ondersteuning bij mantelzorg gaan.
Mevrouw De Waard gaat zich aanmelden en zal de volgende vergadering een
terugkoppeling geven.
Mevrouw De Waard stuurt regelmatig uitnodigingen van Genero door. Niemand maakt daar
echter gebruik van. Mevrouw Robart geeft aan dat de Wmo-adviesraad opkomt voor lokale
belangen. Dat moet eerst op orde zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

