Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 11
juni 2018 vanaf 13.00 uur in de "Vriesenpolderzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer J. van de Ruit
De heer J. Westenberg
Mevrouw L. Prak
Mevrouw W. van der Hoeven

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
Ouderenbond
persoonlijke titel
vrijwilligers kerken
beleidsmedewerker Gemeente Papendrecht
trainee gemeente Papendrecht
notulen

Afwezig:
De heer R. den Ouden

persoonlijke titel

1. Opening en berichten van verhindering.
Vaststellen/aanvullen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Den Ouden is afwezig.
2. Mededelingen
- de datum voor het afscheid van de heer J. v.d. Ruit is bepaald op vrijdag 14 september 2018 vanaf
12.30 uur. De locatie wordt nog nader ingevuld.
- privacy
Het moet geregeld worden maar het is nog niet spoedeisend. Er is een coulancebeleid van een jaar.
(op actielijst najaar plaatsen).
- bijeenkomst 12 juni
De heer Den Ouden en mevrouw De Waard gaan hierheen. Mevrouw De Waard zorgt voor een
verslag.
- opening Sterk Papendrecht
Mantelzorg was het minst sterk vertegenwoordigd. De opening was goed; Er zijn presentaties
geweest, er was voldoende uitleg.
Als de subsdidieaanvraag binnenkomt, Germien (?) uitnodigen om de standpunten te verdedigen.
Medio oktober (actielijst). Uitnodigen voor de vergadering van oktober.
3. Vaststellen verslag 14 mei 2018
Een van de sollicitanten heeft zich inmiddels aangemeld als vrijwilliger bij Sterk Papendrecht.
Mevrouw Van der Hoeven heeft de benoemingsprocedure voor de gekozen kandidaten in gang gezet.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Stapje fitter
Mevrouw Van Dam komt het project "Stapje Fitter" evalueren.
De pilot Stapje fitter is gestart met zeven (7) deelnemers. Op de helft van het traject viel één
deelnemer af, vanwege persoonlijke problemen. Zes (6) deelnemers hebben de eindstreep gehaald.
Voor de individuele deelnemers heeft het veel opgeleverd. Behalve een groter netwerk, meer
bewustzijn over voeding, leefstijl en beweging. Nu blijkt, na een aantal maanden, dat ook de oriëntatie
op vrijwilligerswerk en de Werkbank zijn vruchten afwerpt. Eén deelnemer volgt een opleiding in
combinatie werken-leren en één deelnemer begint maandag aan een baan!
Dit resultaat had men niet durven hopen. Voor een project dat slechts € 8.000 , - heeft gekost, kan
het wellicht ertoe leiden dat twee mensen geen gebruik of gedeeltelijk gebruik van een uitkering
hoeven te maken, wat uiteindelijk een kostenbesparing oplevert.
Na evaluatie wil de projectgroep op aanvraag van beleidsmedewerker wonen, in januari een nieuwe
pilot starten. Dit keer gecombineerd met statushouders. De reden van de combinatie is integratie. Dit
is best spannend. Vanuit de evaluatie wil men ook een aantal keren een budgetcoach betrekken.

Inmiddels is een gesprek geweest met de DG&J om risico's door te nemen en mogelijke
wervingskanalen te verkrijgen. Vanuit de evaluatie is besloten geen brief te versturen, maar vooral
individueel te werven. De sociale dienst, maar ook Vluchtelingenwerk en de Bibliotheek (taalcoaches)
en onderwijs zijn daarbij van belang.
5. Signalen vanuit de adviesraad en samenleving
De heer Westenberg geeft aan dat Bureau BMC de opdracht geven gekregen om te kijken naar
Papendrecht en de regionale samenwerking, hoe zitten we daarin en wat is onze visie daarop. Hoe
kijken wij naar de samenwerkingsverbanden. Vooral Dordrecht is eigen positie aan het bepalen.
6. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
- nieuw College
Wethouder Verver wordt voor de vergadering van september uitgenodigd om kennis te maken.
Mevrouw Van der Hoeven zorgt voor de uitnodiging.
- Odensehuis
Op 12 juni a.s. is er een gesprek over het Odensehuis (de heer Westenberg heeft een gesprek met
MEE hierover).
Wethouder Pieter Paans kent het Odensehuis uit zijn regio.
- Hoeveel subsidie ontvangt Wmo
Wat in de begroting staat zijn de presentiegelden. Benodigde dingen worden gewoon geregeld.
7. Input ophalen t.b.v. beleidsplan
De heer Westenberg geeft een presentatie. Mevrouw Van der Hoeven zal deze presentatie later
doorsturen. De heer Westenberg vraagt de leden van de Wmo-adviesraad om bewust na te denken
over ontwikkelingen die Papendrecht op het gebied van het sociale domein kunnen raken. Dit kunnen
ook bestaande dingen zijn.
8. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
- Thema avond Regionale Commissie
- Armoedebeleid
Is er behoefte om dat met de regionale adviesraden een avond te organiseren?
OCD heeft opdracht gekregen om allerhande hulpaanvragen in kaart te brengen voor Papendrecht.
Voor de zomervakantie wordt de uitslag verwacht. In september kan dit besproken worden.
Mevrouw Robart zal de notulen van de Regionale Wmo-raad doorsturen naar de leden van de
adviesraad.
Bijeenkomst op 5 november: bestemd voor alle nieuwe raadsleden van de regio, beleidsmedewerkers,
alle leden wmo-adviesraden. Kim Putters Sociaal Cultureel Planbureau is uitgenodigd.
9. Actielijst
Aanvullen met Privacy (najaar)
Stapje fitter (oktober)
Sterk Papendrecht (oktober)
24 september Corine Verver.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Van de Ruit: het is zijn laatste vergadering. De heer Van de Ruit is altijd met veel plezier naar
de vergaderingen gekomen. In het verleden veel met maatschappelijke problematiek te maken gehad,
dat was erg interessant. Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

