
  

Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op 
maandag 27 juni 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 
De heer J. Westenberg   beleidsmedewerker gemeente Papendrecht 
De heer J. van Erk    wethouder gemeente Papendrecht 
  
Afwezig:  
Mevrouw P.J. de Roo-Viskil   maatschappelijke ondersteuning 
Mevrouw W. van der Hoeven   notulen  
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
De vergadering wordt geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- kostendelersnorm 
Besproken wordt wie moet adviseren. Bij wie ligt dit? 
Er is een advies uitgebracht. De gemeente heeft niets ontvangen. Ineke vraagt e.e.a. na bij 
Mariette Teunissen (ondersteuning regionale adviesraad) en informeert Joey (actiepunt). 

- Wmo-vervoer Drechtsteden 
Herman geeft aan dat er nagedacht wordt over een regionale bijeenkomst georganiseerd voor 
inwoners door de adviesraden i.s.m. met de SDD. 
 
3. Kennismaken met nieuwe wethouder 
Wmo-adviesraad geeft aan graag te willen verbreden naar het sociaal domein i.p.v. alleen de Wmo. 
Wmo-adviesraad zou graag aan de slag willen met Steun Wegwijzer Drechtsteden dat vanuit 
Dordrecht wordt ontwikkeld. Art vertelt over eenzaamheid en het programma Join us gericht op 
jongeren. Ambitie is om hier volgend jaar mee aan de slag te gaan. 

4. Vaststellen verslag vergadering 9 mei 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. gesprek en info vanuit de gemeente 
Vanuit de gemeente worden mededelingen gedaan over de volgende zaken die spelen: 

-  Gewerkt wordt aan subsidievaststellingen 2021 
-  Jaarverslag Sterk Papendrecht 2021 is uitgebracht 
-  Toegezonden is de vragenlijst senioren 
-  Gewerkt wordt aan herijking minima en Wmo 
-  Voortgangsbericht Sociaal domein 2022 
-  Binnenkort verschijnt Monitor Sociaal  vanuit het Onderzoekcentrum Drechtsteden 

Actiepunt: Jaarverslag Sterk Papendrecht 2021 toezenden. 

6. Evaluatie training 19 april 2022.  
De brief over verbreding is naar de gemeente gezonden. 
 
7. Reglement Wmo-adviesraad 
Agenderen voor 12 september. Inzet voor nu is om het juridisch-technisch kloppend te 
maken. 
 



8. Regionale Wmo-raad 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Nieuws uit de regio 
Herman meldt over het verzoek tot samenwerking regionale cliëntenraad en regionale Wmo-
adviesraad (en ook nog jeugd). Hierover wordt navraag gedaan bij Peter Heijkoop als DB-lid.  
Herman doet dit als lid van de regionale cliëntenraad. 

9. Signalen vanuit de samenleving 
 
10. Actielijst en toezeggingenlijst 
 
11. Terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten 
 
12. Rondvraag en sluiting 
 


