
  

Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op 
maandag 9 mei 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 D. van Petersen   beleidsmedewerker gemeente Papendrecht 
 
Mevrouw W. van der Hoeven   notulen  
  
Afwezig:  
Mevrouw P.J. de Roo-Viskil   maatschappelijke ondersteuning 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
Geen aanvullingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- reactie gemeente inhuizing bibliotheek 
De Wmo-adviesraad neemt de brief voor kennisgeving aan. Melle van Dijk zal als 
projectleider van de inhuizing van de Bibliotheek worden uitgenodigd voor de vergadering 
van 27 juni voor het geven van een toelichting.  
 
De heer Nieuwstraten meldt dat hij zitting zal nemen in de regionale cliëntenraad.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering 19 april 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Naar aanleiding van het agendapunt "Signalen uit de samenleving" wordt door de heer 
Groenenboom toegelicht dat veel activiteiten door de week zijn maar in het weekend is er 
weinig te doen. Pas op het moment dat vrijwilligers geworven zijn, kan er een 
weekendactiviteit starten.  
 
 
4. Sterk Papendrecht – gezamenlijk transformeren 
Sascha Peters is projectleider van "Gezamenlijk transformeren". 
Vandaag worden de kaders bepaald en wordt uitleg gegeven. 
De heer Groenenboom vraagt wat de aanleiding is tot het innoveren; wat is er mis met het 
huidige aanbod? Mevrouw Peters geeft aan dat het een bestuurlijke opdracht is; het 
samenbrengen van twee sterke merken. Samen innoveren en van elkaar leren. Misschien 
moeten werkprocessen anders worden ingericht. Uiteindelijk is het doel dat men elkaar in 
een eerder stadium betrekt. Het staat allemaal op papier maar moet nog in de praktijk 
worden gebracht.  
 
Wmo-adviesraad zal samen met de Cliëntenraad aantal sessies doen (onafhankelijkheid en 
veiligheid). Na de zomer zal de sessie kernbesluiten volgen.  
 
5. gesprek en info vanuit de gemeente 
Mevrouw Van Petersen meldt dat de aanvraag voor onafhankelijke cliëntondersteuning is 
gedaan. De aanvraag is in afwachting van goedkeuring.  
 



De was- en strijkservice zal van start gaan met Fris Facilitair (Drechtwerk). SDD voert het 
contractmanagement uit.  
 
De subsidievaststelling van Sterk Papendrecht zal binnenkort volgen. Sterk Papendrecht 
moet deze rechtstreeks met Wmo-adviesraad delen.  
 
6. Evaluatie training 19 april 2022.  
Mevrouw Van der Hoeven heeft een samenvatting van de training gemaakt. Mevrouw De 
Roo maakt een opzet voor een brief voor verbreding van de Wmo-adviesraad. Mevrouw Van 
der Horst (De Koepel) zal de brief beoordelen.  
 
Er moet nog een stukje over financiën worden toegevoegd. De verstrekte vergoeding betreft 
presentiegeld en geen vrijwilligersvergoeding. Misschien kan dat met de nieuwe verordening 
worden aangepast. 
 
Regionaal is een reglement dat kan volstaan. Volgende vergadering in gesprek gaan over 
verordening, reglement etc.  
 
7. Regionale Wmo-raad 
Geen nieuws te melden.  
 
8. Nieuws uit de regio 
Geen nieuws te melden. 
 
9. Signalen vanuit de samenleving 
Voor de bijeenkomst op 19 mei is maar één aanmelding gekomen. Mevrouw De Waard 
meldt dat zij ook gaat.   
 
De heer Groenenboom meldt dat hij tijdens een huisbezoek ontdekte dat mensen die slecht 
ter been zijn, huisvuil moeten aanbieden in een zak waarmee ze een stukje moeten lopen. 
De lift bij hun woning (Meent) stopt om 18.30 uur. De Wmo-adviesraad geeft aan dat dit al 
eerder ter sprake is geweest. De lift is eigendom van Van der Vorm (vereniging van 
eigenaren). De Wmo-adviesraad kan hier niets aan doen.  
 
De heer Nieuwstraten gaat binnenkort in Gorinchem praten over een Odensenhuis.  
Mevrouw Robart is geïnterviewd voor de participatiekrant over Wmo 
 
Gemeld wordt dat er een tekort is aan participatieplekken. Matchingsunits zit erg krap in het 
personeel. Er worden signalen opgevangen dat Opnieuw & Co geen fijne werkgever is. 
Matchinunit erg krap in personeel.  
Nina Noordermeer van MEE zou (via Dorien van Petersen) een keer kunnen worden 
uitgenodigd om te praten over leerwerkplaatsen.  
 
10. Actielijst en toezeggingenlijst 
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig gewijzigd of aangevuld.  
 
11. Terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten 
Mevrouw Robart heeft een bijeenkomst bijgewoond van Pameijer, "begeleiding thuis". 
Mevrouw De Waard is bij Stichting De Hoop geweest "mensen met elkaar in verbinding 
brengen". Mevrouw Robart en mevrouw De Waar zijn samen bij Enver geweest. Dit is een 
leerwerkbedrijf.  
De heer Groenenboom heeft een masterclass "Een tegen eenzaamheid" gevolgd.  
 
12. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  


