
  

Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op 
maandag 17 oktober 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 P. Bezemer    kerken  
De heer A. Groenenboom   eenzaamheid 
Mevrouw P.J. de Roo-Viskil   maatschappelijke ondersteuning 
Mevrouw W. van der Hoeven   notulen   
De heer J. Westenberg   beleidsmedewerker gemeente Papendrecht 
 
Afwezig:  
De heer H.A. Nieuwstraten    gehandicapten 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
Mevrouw Robart maakt melding van het overlijden van de heer A. van Dijk, voormalig lid van 
de Wmo-adviesraad. De Wmo-adviesraad stuurt een condoleancekaart naar mevrouw Van 
Dijk. Wendy stuurt namens de gemeente een kaart.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering 12 september 2022 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Reglement 
Het reglement wordt doorgenomen en de heer Westenberg noteert de op- en/of aanmerkingen.  
Naar aanleiding van de bepaling over het jaarverslag merkt mevrouw De Roo op dat zij voor het 
jaarverslag 2022 zal zorgdragen. 

Naar aanleiding van de bepaling over de bijeenkomst(en) met de cliëntenorganisaties wordt direct 
een datum geprikt voor een bijeenkomst in 2023.  
De datum is bepaald op 11 mei 2023 van 15.00 – 18.00 uur. 

5. gesprek en info vanuit de gemeente 
De programmabegroting is naar de Raad gestuurd. Vandaag is de 1e behandeling in de 
Raadscommissie, de programmabegroting wordt in november vastgesteld. Energiecrisis plus 
gevolg is belangrijk. Extra aandacht moet worden besteed aan eenzaamheid, ouderen en 
wonen. Armoedebestrijding moet het 1e kwartaal volgend jaar aan de orde komen. De 
beeldvormende sessie met gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 11 oktober en is terug te 
kijken via de website. 
 
Wmo-beleid rondom maatwerkvoorziening gaat herijkt worden. Hiervoor moet een lokale 
vertaling komen. Mevrouw De Roo geeft aan dat bij de stukken van de Regionale Raad een 
startnotitie zat; zij zoekt deze op en stuurt het rond.  
Drechthoppervervoer; het lukt de aanbieders niet om aan de norm te voldoen onder andere 
vanwege personeelstekort. Eén vervoerder gaat het contract teruggeven. Hiervoor moet een 
oplossing gezocht worden. Mogelijk worden dit de huidige vervoerders.  
 
Voortgangsrapportage sociaal domein (monitor sociaal) zal door de heer Westenberg 
worden toegezonden aan de leden van de adviesraad. Mevrouw Van der Hoeven zal deze 
geprint met de vergaderstukken voor de volgende vergadering meesturen. Vragen over deze 
voortgangsrapportage kunnen in de vergadering van november worden besproken.  
Het gesprek met de wethouders over een mogelijke verbreding van de Wmo-adviesraad 



staat gepland op 9 november. Ineke en Petra zullen met de heer Westenberg en de 
wethouders het gesprek aangaan.  
 
6. Regionale Wmo-raad 
Het meest belangrijke agendapunt was de herijking Wmo.  
 
7. Nieuws uit de regio 
Bijeenkomst in Alblasserdam over participatie; weinig nieuwe feiten. In november volgt het 
tweede deel van de bijeenkomst.  
 
De heer Groenenboom: De week van de eenzaamheid is geweest. De heer Groenenboom 
deelt een folder met koffiemomenten uit. Deze folder gaat ook mee op de huisbezoeken. De 
week van de eenzaamheid zal nog worden geëvalueerd. 
De heer Groenenboom heeft bij Rivas een lezing over eenzaamheid gegeven. 
Ook was hij aanwezig bij de Babbelbox en d'Oude School.  
LHBTI: het regenboogzebrapad is geopend door de burgemeester. De Willem en de Lage 
Waard waren er actief bij betrokken. 
  
In het verzorgingshuis is de Tour d'amour geweest. Dit leverde indrukwekkende verhalen op.  
Integratie LHBTI: Wijdekerk staat positief tegenvoer integratie LHBTI. Er is een werkgroep in 
Dordrecht die bekijkt of er een Drechtstedengroep gestart kan worden. 
Dominee Veerman in Sliedrecht heeft een LHBTI groep in de kerk gestart.  
 
8. Actielijst en toezeggingenlijst 
Op 11 mei is ruimte gereserveerd voor een themabijeenkomst.  
 
9. Signalen uit de samenleving 
Zie hierboven. 
 
10. Terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten 
Mevrouw De Roo geeft een korte terugkoppeling van de Regionale Raad. De herijking van 
de wmo was het meest besproken agendapunt.  
Mevrouw De Waard geeft een terugkoppeling over senioren sterker maken. Van de 
beweegtuin wordt steeds meer gebruik gemaakt en de beweegtuin wordt steeds 
uitgebreider.  
 
Werkgroepje Grand Café (de thuiskamer): de heer Groenenboom wil regelmatig spreekuur 
gaan houden in het kader doorstart werkbank.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
De heer Groenenboom meldt dat hij een stukje gaat schrijven voor participatiekrant. 
Mevrouw Robart had gevraagd om input voor de Wmo-krant maar niemand heeft 
gereageerd.  
 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.  


