Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 16
april 2018 vanaf 13.30 uur in de "Vriesenpolderzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer J. van de Ruit
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer R. den Ouden
De heer J. Westenberg
Mevrouw W. van der Hoeven

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

Afwezig:
-1. Opening en berichten van verhindering.
Vaststellen/aanvullen van de agenda.
Geen.
2. Presentatie MEE – Odensehuis
De presentatie wordt per mail toegestuurd.
(deze is nog niet ontvangen)
3. Vaststellen verslag 19 maart 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Signalen vanuit adviesraad en samenleving
Mevrouw Robart is op signalerend huisbezoek geweest bij mensen van 84 jaar en ouder. Dit deed zij
als vrijwilliger via BWI. Wat opvallend was dat mensen die al heel lang in een huurwoning wonen wel
willen verhuizen maar vanwege het inkomen niet in aanmerking komen voor een huurwoning van
Woonkracht 10.
5. Gesprek en info vanuit de gemeente (+ evt. toegezonden stukken)
Mevrouw De Waard heeft een gesprek gehad met de heer Korteland. Er wordt nu uitgezocht hoe het
zit met de onkostenvergoeding (presentiegelden).
6. Vacature
Er zijn mooie brieven ontvangen. Er is nog geen voorkeur.
Gezien het vergadertijdstip; hoe staat men tegenover vergaderen op een ander tijdstip? Mevrouw De
Waard heeft een voorkeur voor gergaderen overdag.
De heer Van de Ruit geeft als tip mee "kijk goed naar de brief en de persoon en wat is de affiniteit met
Papendrecht".
7. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
Er is een toelichting RIB ontvangen over huishoudelijke hulp. Mevrouw Robart stuurt dit door naar de
leden van de Wmo-adviesraad.
Er wordt nog nagepraat over de mogelijkheid van een Odensehuis.
8. Actielijst
Mevrouw Robart gaat mevrouw Van Dam mailen over een toelichting op "Stapje fitter".
9. Rondvraag en sluiting
Geen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

