Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 7 september 2020 vanaf 11.00 uur in het Sportcentrum Papendrecht.
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De heer A.W. van Dijk
De heer M. Scheeren
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gehandicapten
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Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

Afwezig met kennisgeving:
De heer P. Bezemer

kerken

1. Opening
Mevrouw Robart heet de aanwezigen welkom. Welkom aan mevrouw Hes en mevrouw Vos
van Sterk Papendrecht. De heer Bezemer is wegens vakantie afwezig.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen.
3. Toelichting jaarverslag Sterk Papendrecht
Mevrouw Vos en mevrouw Hes stellen zich kort voor en lichten het jaarverslag toe.
Over het toegezonden organogram wordt opgemerkt dat dit nog in ontwikkeling is. Zodra de
definitieve versie gereed is, zal deze aan de Wmo-adviesraad worden toegestuurd. Ook zal
deze op de website van Sterk Papendrecht worden gepubliceerd.
Het jaarverslag is gebaseerd op de speerpunten van vier jaar. Welk doel, welke opgave,
waar staat Sterk Papendrecht nu en wat is het resultaat.
- Welke opdracht heeft Sterk nu?
De visie die aan het begin van het jaarverslag wordt vermeld, is onveranderd gebleven. Sterk
Papendrecht zet in op laagdrempeligheid, dicht in de buurt om zwaardere inzet te
voorkomen. Inwoners kunnen Sterk Papendrecht steeds makkelijker vinden. De langdurige
contacten zijn gelijk gebleven. Sterk Papendrecht heeft veel meer mensen met een korte
verwijzing binnen gehad.
De heer Nieuwstraten merkt op dat Sterk Papendrecht er is ter voorkoming van zwaardere
zorg maar er is nog steeds veel zware zorg. Mevrouw Hes geeft aan dat dit te verklaren is
doordat de vergrijzing steeds groter wordt.
- Zijn er voordelen benoembaar door de samenwerking met andere instanties?
Mevrouw Vos geeft aan dat geïnvesteerd is in eenduidige werkwijze. Het voordeel van
huisvesting van verschillende instanties in één pand is merkbaar. De vrijwilligsters aan de
balie zijn vervangen door beroepskrachten. Dit werpt zijn vruchten af. Bezoekers worden nu
op een juiste manier geholpen.
- Vrijwilligersvacaturebank is nu kenniscentrum geworden?
Dit wordt tegengesprokendoor mevrouw Hes. In de vrijwilligersvacaturebank is veel energie
gestoken. Er wordt samengewerkt met Puur Papendrecht. Bij het kenniscentrum gaat het
erom dat inzet efficiënt gebruikt worden.

- De sociaal raadsvrouw die bij Sterk Papendrecht aanwezig was, is weg?
Mevrouw Hes geeft aan dat mevrouw De Haan tijdelijk afwezig was en inmiddels weer terug
is. Ook is er een extra collega sociaal raadslid aangetrokken.
- Groepsbijeenkomsten, trainingen bijeenkomsten etc. kunnen niet worden uitgevoerd
vanwege de corona. De wens is om dit opnieuw op te starten.
- Wanbetalers, deze gegevens worden door gezonden naar het CAK. Dit betreft de personen
die betaalachterstand hebben bij de zorgverzekering.
- Onafhankelijke cliëntondersteuning en website
De website van Sterk Papendrecht is deels toegankelijk voor mensen met een beperking.
Voorleesfunctie is vanwege financiële redenen niet gemaakt. Er wordt op dit moment weer
naar de website gekeken.
- In welk team zit de cliëntondersteuning?
Deze zitten ook in het jeugdteam. Zij hebben een andere rol dan de jeugdprofessionals. Als
ze in hetzelfde team zitten, hoe onafhankelijk zijn ze dan. Op het moment dat zoiets niet
goed voelt, wordt er wat aan gedaan.
- Eenzaamheid
De heer Nieuwstraten vraagt aandacht voor eenzaamheid. Mevrouw Hes geeft aan dat het
geen opdracht voor Sterk is. maar wel erg actueel. Er komen natuurlijk wel individuele
gevallen aan de balie en men gaat daarmee aan de slag.
4. Verslag vergadering 13 juli 2020
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Toelichting nota lokaal gezondheidsbeleid door R. Kok
De heer Kok is via MS Teams aanwezig. De nota is aan de leden van de Wmo-adviesraad
toegezonden. Deze moet elke vier jaar worden vastgesteld door de gemeenraad. In de
afgelopen periode werd eerst een regionale nota gemaakt door de GGD en daarbij een
lokale paragraaf voor Papendrecht. Dit jaar is het veranderd; de GGD heeft veel input
geleverd.
De nota begint met visie op gezondheid. Er wordt uitgegaan van een positieve gezondheid;
wat kan men nog wel….
Er is ook een landelijke nota uitgekomen; benoemt vier vraagstukken die met voorrang
moeten worden behandeld. Deze nota sluit aan bij de lokale nota.
Mevrouw Robart mist in het stuk de statushouders en nieuwkomers; horen deze niet bij het
lokaal gezondheidsbeleid? De heer Kok geeft aan dat deze groepen er wel onder vallen
maar niet specifiek benoemd zijn.
Aan de heer Kok wordt gevraagd of de gemeente Papendrecht zich hard blijft maken voor
participatieplekken binnen Papendrecht. De heer Kok geeft aan dat zeker de bedoeling is. Er
is nog geen signaal dat dat zal veranderen.
De Wmo-adviesraad vindt het jammer dat de arts uit Leerdam, Gordon Oron, die in de Wmoadviesraad een presentatie heeft gegeven, deze niet bij de wethouder heeft gepresenteerd.
In deze presentatie gaf hij aan hoe hij in zijn huisartsenpraktijk een bepaalde groep personen
boven de 70 jaar, die hij niet op het spreekuur kreeg, weer kon bereiken.
De heer Kok geeft aan dat de nota 16 september in commissie samenleving wordt
behandeld. Op 1 oktober zal deze naar verwachting worden vastgesteld. De heer Kok geeft
aan dat de uitvoering in feite al gaande is. De nota is gemaakt voor vier jaar. Wel moet
jaarlijks de stand van zaken bekeken worden en mogelijke aanpassingen gedaan.
6. Gesprek en info vanuit de gemeente
De heer Scheeren licht toe dat men druk bezig is met het lokaal gezondheidsbeleid.
Daarnaast worden subsidies vastgesteld, nieuwe subsidies worden aangevraagd.
Bezuinigingen worden behandeld. Er zijn veranderingen binnen het team. Er staan veel
vacatures open. Er start een nieuwe gemeentesecretaris.

De nieuwe nota Sociaal Domein wordt geschreven. Medio oktober komt deze naar de Wmoadviesraad.
7. Signalen uit de samenleving
De heer Nieuwstraten heeft signalen over corona uit de samenleving aan de wethouder
doorgegeven en besproken. Daar worden acties uit gefilterd en doorgezet. De heer
Nieuwstraten gaat met Stichting Anders bij inwoners achter de deur kijken. Inwoners melden
zichzelf hiervoor aan.
Mevrouw De Waard is bij "Senioren Sterker Maken" geweest. Voor de senioren zal iets met
een beweegtuin worden gedaan.
Mevrouw Robart geeft aan dat met de afrit bij De Spil nog niets is gedaan. Blijkbaar is er in
De Spil ook geen invalidetoilet. Er wordt opgemerkt dat er nog nooit signalen zijn
opgevangen dat dit een probleem is. Het is zeer wel mogelijk dat het toilet aldaar goed
toegankelijk is voor minder validen.
De heer Nieuwstraten vertelt dat het Odensehuis uit zijn behuizing groeit. Mogelijk is
doorgroei naar de grote ruimte in de Gerbrandystraat mogelijk. Vandaar uit kan gestart
worden met een dagbeleving. Ook zal er een vergeet-me -niet pad komen. De gemeente
heeft toestemming gegeven. Vergeet-me-nietjes zijn het symbool van de van
Alzheimerstichting).
8. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
De 75+ pas verdwijnt per 1 januari 2020. Alleen mensen met een indicatie kunnen ermee
reizen. Per 1 november veranderen de rijtijden van de Drechthopper. Alle gebruikers van de
Drechthopper hebben een brief ontvangen.
9. Actielijst en toezeggingenlijst
- Sterk Papendrecht presentatie agenderen over een jaar
- nota lokaal gezondheidsbeleid, stand van zaken, agenderen over een jaar
10. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

