
  

Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op 
maandag 12 september 2022 vanaf 13.00 uur in de Kooyzaal, gemeentehuis. 
   
Aanwezig:  
Mevrouw I. Robart-Peters    persoonlijke titel, voorzitter  
Mevrouw V.I. de Waard    mantelzorg  
De heer H.A. Nieuwstraten    gehandicapten  
De heer P. Bezemer    kerken  
De heer A. Groenenboom   eenzaamheid 
Mevrouw P.J. de Roo-Viskil   maatschappelijke ondersteuning 
Mevrouw W. van der Hoeven   notulen   
Mevrouw S. Hoogveld   trainee gemeente Papendrecht.  
De heer J. Westenberg   beleidsmedewerker gemeente Papendrecht 
 
 
Afwezig:  
-- 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
De vergadering wordt geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mevrouw Robart stuurt de brief over kostendelersnorm naar de heer Westenberg. Dit zou eigenlijk 
vanuit de Regionale Wmo-raad gebeuren. 

3. Reglement 
Het conceptreglement wordt doorgenomen en waar nodig toegelicht. 
Mevrouw Hoogveld en de heer Westenberg zullen de gemaakte opmerkingen doornemen en waar 
nodig doorvoeren in het reglement. Het reglement wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering 
van oktober 2022.  

4. Vaststellen verslag vergadering 27 juni 2022 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Dank aan de heer Westenberg voor het maken van 
de notulen. De brief over verbreding wordt bij agendapunt 5 besproken.  
 
5. gesprek en info vanuit de gemeente 
De brief over verbreding is besproken met wethouder Van Erk. De beide betrokken 
wethouders zijn positief om het gesprek aan te gaan met de Wmo-adviesraad. Zal dit 
gesprek met de hele raad zijn of met een delegatie. Ook is de wethouder nieuwsgierig hoe 
dat vorm gegeven moet gaan worden. De vraag is of het verder uitgewerkt kan worden? 
Mevrouw De Roo geeft aan dat dit tijdens de cursus aan de orde is geweest en het hoeft 
alleen maar uitgewerkt te worden. Mevrouw De Roo gaat hiermee aan de slag.  
Afgesproken wordt dat het gesprek met de beide wethouders zal worden gevoerd met een 
delegatie van drie personen van de Wmo-adviesraad.  
 
Wendy maakt afspraak met wethouders. Na het gesprek volgt een terugkoppeling naar de 
Wmo-adviesraad. 
 
Binnenkort komt er een startnotitie rondom de herijking van de Wmo. Gevraagd wordt  
wensen richting de toekomst.  
De heer Westenberg zal de Monitor Sociaal doorsturen. Deze is ook te downloaden via de  
website van het onderzoekscentrum. 
Binnenkort is de aftrap / officiële opening van de was- en strijkservice aftrap bij Fris Facilitair 
in Dordrecht. Daar zal ook een persbericht over verschijnen. Mevrouw Robart zal een 
ontvangen bericht hierover doorsturen.  



De heer Westenberg meldt dat het GR sociaal werkt met een DB (dagelijks bestuur) en een 
AB (algemeen bestuur). Wethouder Jaco van Erk neemt zitting in DB en heeft daar ook Wmo 
in zijn portefeuille. 
 
De heer Groenenboom vraagt hoe het zit met kosten van een training. Worden deze 
vergoed? De heer Westenberg zal hiernaar informeren en zal dit aan de heer Groenenboom 
terugkoppelen.   
 
6. Regionale Wmo-raad 
Er is geen nieuws te melden. Op 26 september is er weer Regionale Raad. Mevrouw De Roo 
is namens Wmo-adviesraad Papendrecht aanwezig. Mevrouw Robart is verhinderd.  
 
 
7. Nieuws uit de regio 
Nieuws van de heer Groenenboom: 

• LHBTI+:  “roze” kraampje bemand op seniorenmarkt in Zwijndrecht 10-09-22 en 
voorlichting in bibliotheek aan zet in Sliedrecht op donderdag 6 oktober om 15.00 
uur. Interview bij audit welzijnsorganisatie “Diverz” i.v.m. behouden roze loper. 

• Mantelzorg: ;  bijeenkomst van Sterk Papendrecht over langer thuis wonen op 01-
09-22 in “de Spil” 

• Woonkracht 10:  vragen bij huisbezoeken over het gemis van een 
gemeenschappelijke ruimte. Een mail gestuurd naar Woonkracht naar aanleiding van 
brief aan bewoners in de Duivenstraat waarin een ultimatum werd gegeven voor 
spullen die weg moesten uit gemeenschappelijke ruimten. Bewoners drinken met 
elkaar koffie/thee. Moeten tafel en stoelen dus ook weg ? Nog geen antwoord. Vanuit 
het oogpunt van veiligheid zegt Herman. 

 
De heer Nieuwstraten is tegenwoordig voorzitter van cliëntenraad van de Sociale Dienst. Er 
ligt een bestuurlijke opdracht om Wmo-adviesraad en cliëntenraad samen te voegen.   
Op 21 september is Wereld Alzheimerdag. Er wordt helaas niets georganiseerd door Sterk 
Papendrecht want er is geen tijd. 
De heer Nieuwstraten spreekt vanavond op een groot sportcongres in Zoetermeer waar hij  
het vitaliteitakkoord toelicht en Papendrecht op de kaart zet.  
 
8. Actielijst en toezeggingenlijst 
Voor de vergadering van oktober proberen om Eric Monster en Nina Noordermeer uit te 
nodigen.  
 
9. Signalen uit de samenleving 
De heer Nieuwstraten gaat in gesprek met de wethouder over doorontwikkeling van het 
Odensehuis. Om de nieuwe groep dementerenden ook op de juiste manier te bedienen.  
 
De heer Nieuwstraten is benaderd door een inwoner uit het centrum dat er te weinig bomen 
zijn. Hij gaat binnenkort met haar naar de wethouder.  
 
10. Terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten 
De heer Groenenboom heeft op 5 september bij SGP tijdens de fractievergadering een 
toelichting op eenzaamheid gegeven.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  


