
  

Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op 
maandag 19 april 2022 vanaf 08.30 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 D. van Petersen   beleidsmedewerker gemeente Papendrecht 
 
Mevrouw W. van der Hoeven   notulen  
  
Afwezig:  
-- 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
Geen aanvullingen.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn diverse stukken ter informatie doorgestuurd die later in de vergadering zullen worden 
besproken.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering 14 maart 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Personele aangelegenheden / vacature 
Mevrouw Stigter heeft de Wmo-adviesraad verlaten vanwege haar benoeming in de 
gemeenteraad. Mevrouw Van der Hoeven zal het aftreden in gang zetten. Er ontstaat een 
vacature. De Wmo-adviesraad gaat eerst koers bepalen en daarna zal actief worden 
geworven voor de opengevallen vacature. Op 9 mei zal hier verder over gesproken worden.  
 
5. gesprek en info vanuit de gemeente 
Mevrouw Dorien van Petersen stelt zich voor. Zij is een nieuwe beleidsmedewerker en houdt 
zich bezig met GR Sociaal. Mevrouw Van Petersen is bekend met de Wmo. Zij is de schakel 
tussen Papendrecht en de SDD.  
 
De heer Westenberg heeft per mail gereageerd op de door de Wmo-adviesraad gezonden 
brieven. Wat betreft de 75+ brief naar het college: het antwoord is dat het college zich achter 
de regio schaart en dat de Wmo-adviesraad geen apart bericht hierover ontvangt.  
Mevrouw De Waard heeft zitting genomen in het vervoersplatform.  
 
De brief over de inhuizing van de bibliotheek moet nog worden beantwoord.  
 
6. Inbreng door de heer Groenenboom 
Informatie en bemiddelen: 
De heer Groenenboom heeft op voorhand informatie gedeeld over Movisie. Movisie is een 
wetenschappelijk bureau van de overheid over het sociaal domein. Dit is een goed 
instrument om aan informatie te komen.  
Daarnaast is de vraag hoe goed er bemiddeld wordt. Mevrouw De Roo zal vanuit haar UWV-
achtergrond onderzoeken hoe het in Papendrecht gesteld is met bemiddelen. In de volgende 
vergadering zal de Wmo-adviesraad bepalen op welke onderwerpen zij zich sterk wil maken. 
 



Er moet voldoende expertise in huis zijn om een bedrijf te benaderen. Mevrouw Van 
Petersen geeft aan dat een warme overdracht tussen UWV en praktijkonderwijs erg 
belangrijk is. De warme overdracht is aanwezig bij SDD en praktijkonderwijs.  
 
7. Regionale Wmo-raad 
Mevrouw Robart heeft de verslagen (regionale raad + voorzittersoverleg) doorgestuurd. Hier 
zijn geen vragen over . 
 
Er is behoefte aan nieuwe leden in de regionale raad. Mevrouw Robart heeft al zitting in de 
regionale raad. Het verzoek is om uit elke wmo-raad nog een extra lid toe te voegen. In de 
Cliëntenraad is ook behoefte aan nieuwe leden. Met name over de participatiewet. De heer 
Nieuwstraten gaat zich hiervoor aanmelden.  
 
8. Nieuws uit de regio 
Niets te melden. 
 
9. Signalen vanuit de samenleving 
Er is een oproep aan De Spil gedaan voor activiteiten in het weekend omdat daar behoefte 
aan is.  
De Steunwijzer gaat van start om burgers de weg te wijzen.  
De heer Groenenboom is benieuwd hoe de jeugdhulp in Zwijndrecht is ingericht.  
 
10. Actielijst en toezeggingenlijst 
Stichting Leergeld toevoegen (steeds meer gemeenten gaan afhaken).  
 
11. Terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten 
De heer Groenenboom gaat op 19 mei een bijeenkomst "Signaleren eenzaamheid" bijwonen 
bij Sterk Papendrecht.  
 
12. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  


