
  

Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op 
maandag 14 maart 2022 vanaf 13.00 uur in de Oosteindzaal, 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 A.A.S. Stigter   zorg / mensen met een beperking 
Mevrouw S. Akdemir    beleidsmedewerker 
Mevrouw S. Hoogveld   trainee 
De heer J. Westenberg   beleidsmedewerker 
Mevrouw W. van der Hoeven   notulen  
  
Afwezig:  
Mevrouw C.A. Verver-van Geesbergen  wethouder   
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
Alle aanwezigen worden welkom geheten. Mevrouw Akdemir en mevrouw Hoogveld stellen 
zich later voor.   
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- integrale klantroute (vraag vanuit Sterk Papendrecht) 
De input van de Wmo-adviesraad is hierbij gewenst. De Wmo-adviesraad wil vooraf meer 
over de inhoud weten. De heer Westenberg zal een toelichting op papier opvragen bij Sterk 
Papendrecht.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering 7 februari 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstellen nieuwe collega 
- Mevrouw Senay Akdemir stelt zich voor. Zij is de opvolgster van mevrouw Charlotte 
Jochems.  
- mevrouw Simone Hoogveld stelt zich voor. Zij is per 10 januari werkzaam als trainee (voor 
de duur van minimaal 1,5 jaar). Een van haar taken zal zijn het actualiseren van  het 
reglement van de Wmo-adviesraad. 
 
5. gesprek en info vanuit de gemeente 
- uitvoeringsagenda Sociaal Domein 
De heer Westenberg geeft aan dat deze is vastgesteld en is gedeeld met Wmo-adviesraad. 
Heeft de Wmo-adviesraad er vragen over? Deze kunnen eventueel ook volgende 
vergadering worden gesteld. De heer Groenenboom mist eenzaamheid in de 
uitvoeringsagenda.  
 
De heer Nieuwstraten geeft een signaal af over de pakketten die bedoeld waren als 
bedankje voor de vrijwilligers. Er waren meer vrijwilligers dan pakketten. De heer 
Westenberg geeft aan dat er een budget was afgesproken met de intentie dat er geen 
vrijwilligers achter het net zouden vissen. Het signaal is helder.  
 
Er is een mail ontvangen over de toegankelijkheid van het terras van de horecagelegenheid 
Jut & Jul. De Wmo-adviesraad zal de situatie ter plaatse beoordelen en de bevindingen 
doorsturen naar de betreffende ambtenaar. I 



 
Binnenkort zal worden gestart met het gemeentelijk mobiliteitsplan. De Wmo-adviesraad zal 
hiervoor ook om input gevraagd worden. De heer Nieuwstraten zal dit op zich nemen.  
 
Regionaal is men druk met het starten van was- en strijkservice. Gestart wordt met nieuwe 
cliënten maar gaandeweg zullen toch ook bestaande cliënten worden toegevoegd. Het wordt 
een algemene voorziening. In Zwijndrecht wordt begonnen (Zwijndrecht werkt). Op termijn 
moet in elke gemeente wat geregeld worden.  
 
Mevrouw Robart noemt een brief over de Drechthopper die vanuit de Regionale Raad is  
gestuurd naar de gemeente Papendrecht. Hierop is geen antwoord gekomen. 
De heer Westenberg zal hier aandacht voor hebben. 
 
Wat betreft de onafhankelijke cliëntondersteuning; dit moet via de gemeente worden 
aangevraagd. Het betreft eenmalig maar geen structureel geld.  
 
De Wmo-adviesraad heeft nog geen antwoord op de brief ontvangen die is geschreven naar 
aanleiding van de inhuizing van de bibliotheek. De heer Westenberg zal bij de betreffende 
collega informeren.  
 
6. Reglement Wmo-adviesraad 
- toelichting door Simone Hoogveld 
Mevrouw Hoogveld geeft aan dat het reglement met name moet worden geactualiseerd. 
Hierbij moet ook gekeken worden naar de regionale aspecten. Mevrouw Hoogveld zegt toe 
het vastgestelde regionale reglement naar mevrouw Van der Hoeven te sturen. De Wmo-
adviesraad kent het regionale reglement niet. Een aantal vaste dingen kunnen worden 
overgenomen zodat de focus ligt op lokale kleur. Dit reglement zal worden besproken op 19 
april.  
 
7. Regionale Wmo-raad 
- verslag Regionale Raad 10-01-2022 
- verslag Regionale Raad Doelgroepenvervoer 24-01-2022 
Verslagen worden voorkennisgeving aangenomen. 
 
8. Nieuws uit de regio 
Mevrouw De Waard heeft zich voor doelgroepenvervoer aangemeld maar er is nog niet 
vergaderd. Als er input is kan dit bij mevrouw De Waard worden gemeld.  
 
9. Signalen vanuit de samenleving 
De heer Groenenboom geeft aan bij de "Koffie met ….." op de kinderboerderij op 31 maart 
ruimte is om iets over de Wmo-adviesraad te vertellen. De heer Nieuwstraten biedt zich 
hiervoor aan.  
 
De heer Groenenboom heeft op De Markt gesproken met de SGP over ouderen(zorg) 
Art op de markt geweest zaterdag. Mail naar SGP gestuurd omdat ze geïnteresseerd waren 
in ouderen(zorg).  
 
Er wordt een landelijk bureau Odensehuis opgericht vanuit Alzheimer Nederland. Er wordt 
een coördinator fulltime aangesteld. 
 
De heer Nieuwstraten geeft aan dat er veel mantelzorgwandelingen zijn. Andere gemeenten 
(Sliedrecht) gaan het overnemen. De komende wandeling is de laatste maar bekeken wordt 
of er een doorstart gemaakt kan worden, maar wel op hetzelfde vlak (dementie). Als er 
andere doelgroepen willen aansluiten raakt de dynamiek verstoord. Bekeken wordt of er dan 



een andere groep kan worden gestart.  
 
De Krasse Knarrenclub: na het wegvallen van de partner blijven deze naar Odensehuis 
komen terwijl dat feitelijk niet de bedoeling is. Bekeken wordt wat zij kunnen toevoegen aan 
het Odensehuis aan andere bezoekers.  
 
10. Actielijst en toezeggingenlijst 
Mevrouw Stigter zal uitzoeken of het JET mogelijk op 11 april kan aansluiten bij de 
vergadering van de Wmo-adviesraad.  
11 juni wordt dag georganiseerd rondom ouderen/wonen in theater De Willem.  
Lisette Oudenaarden is trekker van deze dag. Rob Kok en Joanna van Vuren zijn er ook bij 
betrokken. 
 
11. Terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten 
Mevrouw Stigter en de heer Nieuwstraten hebben een bijeenkomst over armoede 
bijgewoond. De algehele indruk was dat er vrij vage doelen werden gesteld en er werd 
weinig concreet gemaakt.  
De heer Groenenboom meldt dat donderdag 19 mei in de Raadzaal een interactieve 
bijeenkomst wordt georganiseerd over het signaleren van eenzaamheid. Er volgt nog een 
uitnodiging.  
 
Komende bijeenkomsten: 
30 april 2022 in De Willem; een middag Gouwe Ouwe (deze middag heeft al eerder 
plaatsgevonden). 
15 juni 2022 in Nieuwegein; congres over langer thuis wonen.  
10 september 2022: Zonnebloem afdeling Papendrecht bestaat 40 jaar. Dit wordt gevierd in 
het theater.  
 
 
12. Rondvraag en sluiting 
De heer Westenberg stelt voor om de openstaande brieven ook op te nemen in de actielijst.  


