Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 25 maart 2019 vanaf 13.00 uur in de "Oosteind-zaal" van het gemeentehuis
in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer G. Krijgsman
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer P. Bezemer
Andries aanwezig.
Mevrouw M. van Helmond
De heer J. Westenberg
Mevrouw W. van der Hoeven
Afwezig:
De heer R. den Ouden
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1. Opening
2. Mededelingen
Van de heer Den Ouden is een afmelding ontvangen.
Mevrouw Gaartman doet een mededeling van persoonlijke aard.
3. Verslag Wmo-adviesraad 4 februari 2019
Naar aanleiding van het verslag:
Over het vicevoorzitterschap is nu voldoende gezegd.
Naar aanleiding van de rondvraag; de heer Westenberg geeft aan dat niet alleen vragen voor
hem, maar ook vragen voor andere collega's van de gemeente via mevrouw Van der Hoeven
en de voorzitter moeten lopen.
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Er is uitgebreid over regionaal beleidsplan gesproken. Ook is er een meetup geweest:
de opkomst was bedroevend. Er waren niet meer dan vijf burgers.
De Wmo Alblasserdam organiseert op 11 juli een themabijeenkomst in Alblasserdam.
Nadere informatie volgt nog.
In Dordrecht heeft een bijeenkomst "ketenpartners" georganiseerd, via Sociale Dienst.
Enorme opkomst met een duidelijke uitleg.
Mevrouw Robart geeft aan dat de Sociale Dienst heeft twee bewindvoerders aangesteld. Dit
is een goede zaak. Er wordt gedacht over een derde bewindvoerder.
Ook zijn er twee adviseurs geldzaken; deze houden spreekuur. Het zijn vrijblijvende
afspraken. Na een gesprek met zo'n adviseur wil dat niet automatisch zeggen dat je in de
schuldhulpverlening is.
Mevrouw Robart heeft over de Verklaring omtrent Gedrag navraag gedaan bij de andere
adviesraden. De tendens is dat er geen één op één contact is met de burger dus echte
noodzaak is er niet. Punt verwijderen van de lijst.
Platform armoedebeleid Drechtsteden: SUN Drechtsteden is opgericht (stichting urgente
noden).

Mevrouw Robart vraagt of er een Platform Armoedebeleid in Papendrecht is. De heer
Westenberg geeft aan dat er een "actieagenda gezinnen en kinderen in armoede" is.
5. Actielijst en toezeggingenlijst
De actielijst en toezeggingenlijst wordt geactualiseerd.
6. Sterk Papendrecht, toelichting door mevrouw La Grand en mevrouw Vos
Aan de hand van een presentatie geven mevrouw La Grand en mevrouw Vos de stand van
zaken weer bij Sterk Papendrecht. Er is gekozen voor integrale aanpak; mevrouw Vos gaat
over de volwassenen, mevrouw Oomen gaat over de jeugd en mevrouw Hes is een
meewerkend teamcoach op de werkvloer.
Mevrouw Vos is in dienst van MEE. Ze komt twee dagen als manager van Sterk
Papendrecht (maandag en donderdag). Mevrouw Vos is ook bekend met jeugddomein en in
regio. De verbinding is prima. Erica Hes is heel de week aanwezig en is interne aansturing
en op inhoud.
7. Rondvraag:
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

