Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 13 juli 2020 vanaf 13.00 uur via MS Teams.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer G.M. Krijgsman
De heer P. Bezemer
De heer H.A. Nieuwstraten
De heer A.W. van Dijk
De heer M. Scheeren

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
persoonlijke titel, mantelzorg
kerken
gehandicapten
ouderenbonden
beleidsmedewerker gemeente Papendrecht

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop

persoonlijke titel

1. Opening
Mevrouw Robart heet de aanwezigen welkom. De heer Van Dijk woont de vergadering per
telefoon bij.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Bezuinigingen (brief aan Drechtraad) ingebracht door H. Nieuwstraten
- mail van de heer M. Scheeren d.d. 8 juli 2020
3. Verslag vergadering 15 juni 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Omdat er geen input is geleverd voor een artikel op de website van Puur Papendrecht, zal
mevrouw Robart zelf een artikel produceren. Dit zal ter goedkeuring aan de voltallige raad
worden doorgestuurd.
4. Gesprek en info vanuit de gemeente.
De heer Krijgsman vraagt aan de heer Scheeren wie nu precies het aanspreekpunt bij Sterk
Papendrecht is. Er zijn een aantal presentaties geweest over de organisatiestructuur maar
die is nu compleet onduidelijk. Wie is aanspreekpunt voor wmo-gerelateerde zaken.
De heer Nieuwstraten geeft aan dat de vrijwilligers-vacaturebank is verdwenen. Daar is een
kenniscentrum voor in de plaats gekomen. Wat je daar kunt halen is onduidelijk.
De heer Scheeren stelt voor om mevrouw Vos van Sterk Papendrecht voor een vergadering
uit te nodigen. Zij heeft de algemene leiding. Op korte termijn wordt het jaarverslag 2019
gepresenteerd. De verwachting is dat een aantal vragen van de Wmo-adviesraad daarin
worden beantwoord. Als het jaarverslag gereed is, zal dit ook naar de Wmo-adviesraad
worden gezonden. De vragen die daaruit voortkomen, zullen met mevrouw Vos moeten
worden besproken. De heer Scheeren zal dit aan Sterk Papendrecht voorleggen.
Mevrouw Robart geeft aan dat de nieuwsbrieven ontvangen zijn. In het vervolg zal zij ze
rechtstreeks van Sterk Papendrecht ontvangen.
Wat betreft banen met betrekking tot mensen met een beperking: De heer Scheeren geeft
aan dat in Papendrecht zes personen in dienst zijn die een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Zij bezetten samen 5,9 fte. Dit is buiten de medewerkers van Fris Sanitair. Er is in
Papendrecht geen specifiek beleid, wel is er een budget van de gemeenteraad om de banen
te realiseren. Gemeente Papendrecht voldoet volledig aan de eisen.

De aan de gemeente gezonden brief over de website, kinderspeelplaats etc., wordt op korte
termijn beantwoord.
Wat betreft de ingang bij De Spil. Daar is door straatmakers aan gewerkt. Helaas is de
toegankelijkheid niet verbeterd. Mevrouw Robart wil dit graag aan de betreffende ambtenaar
van de gemeente uitleggen, d.m.v. een foto.
De heer Scheeren geeft aan dat hij onlangs de kadernota heeft gehad. Daarnaast is het
team Maatschappelijke Ontwikkeling in beweging; twee trainees hebben het team versterkt
en voor de opengevallen vacatures wordt geworven.
De bezuiniging op de Drechthopper is regionaal geregeld en loopt via Stroomlijn. Lokaal is er
een kadernota waarin alleen een aantal technische bezuinigingen ingevoerd. Er komt nog
een vervolgprocedure. De bezuinigingen van de Drechtraad hebben ook gevolgen voor
Papendrecht. Het zijn geen lokale voorzieningen maar regionale voorzieningen.
5. Signalen uit de samenleving
Leni van Mourik zal een keer in de vergadering komen voor de toegankelijkheid van Puur
Papendrecht.
6. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
Er is geen nieuws te melden.
7. Actiepuntenlijst
Voedselbank wordt geschrapt van de actielijst.
Leni van Mourik zal in het najaar worden uitgenodigd.
Evaluatie Wmo-adviesraad verplaatsen naar november.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Scheeren geeft aan dat m.b.t. de kinderspeelplaats De Hoogt nog wordt bekeken
wat financieel mogelijk is. Wellicht schommelzitjes vervangen voor een vogelnestschommel.
De omwonenden zijn destijds betrokken bij keuze voor speeltoestellen. De heer
Nieuwstraten zegt dat het gaat om bewustwording. Op dit moment is het mogelijk dat er
geen kind met een beperking woonachtig is in deze buurt maar dat kan volgende week
anders zijn. In het kader van het VN verdrag moet er rekening mee worden gehouden. Wat
betreft de toegankelijkheid van de websites; theater De Willem wil graag met de Wmoadviesraad om de tafel maar de raad moet zelf het contact leggen. De gemeente zal haar
subsidierelaties aanspreken over hun website.
Mevrouw Robart vraagt naar het woonplaatsbeginsel. Hoe gaat de financiering van een
bewoner van buiten Papendrecht die in een woonvoorziening in Papendrecht wordt geplaatst
en die na verloop van tijd deze woonvoorziening in Papendrecht verlaat en terugkeert naar
zijn vorige woonplaats. Deze is verplicht de bewoner weer op te nemen. Hoe zit het met de
financiering. De heer Scheeren geeft aan dat Papendrecht vooralsnog de samenwerking
aangaat met de regio.

De heer Nieuwstraten: er is eens per jaar een gesprek met wethouder en voorzitter van de
Regionale Adviesraad; als we deze datum van tevoren weten, kan input geleverd worden.
Mevrouw De Waard zou als vicevoorzitter graag mee gaan naar dit gesprek. Dit blijkt niet
mogelijk.
De heer Krijgsman: wat is de stand van zaken m.b.t. het gebruik van de lift op het
winkelcentrum na sluitingstijd?

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

