Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 11 januari 2021 vanaf 13.00 uur via MS Teams.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer H.A. Nieuwstraten
De heer P. Bezemer
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw C. Jochems

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
gehandicapten
kerken
ouderenbonden
beleidsmedewerker gemeente Papendrecht

Mevrouw W. van der Hoeven

notulen

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop

persoonlijke titel

1. Opening
De heer Van Dijk en mevrouw Gaartman zijn verhinderd.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen aanvullingen op de agenda.
Charlotte om 14.30 uur naar ander overleg.
3. Verslag vergadering 1 december 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het afscheid van de heer Scheeren vraagt de heer Bezemer of er nog
een officieel afscheidsmoment komt. Mevrouw Jochems geeft aan dat er geen officieel
moment komt. De Wmo-adviesraad denkt na over een afscheidsattentie.
Mevrouw Robart geeft aan dat het organogram van Sterk Papendrecht nog steeds niet op de
website staat. Mevrouw Robart zal Sterk Papendrecht er nogmaals aan herinneren.
Naar aanleiding van het concept beleidsplan licht mevrouw Van den Berg toe dat het volgens
planning verloopt. Het College was verheugd met de inbreng van de Wmo-adviesraad. Op
14 januari wordt het in de commissie besproken. De week erna buigt de gemeenteraad zich
erover en wordt het hopelijk vastgesteld. Er is een begin gemaakt met de uitvoeringsagenda.
Zodra dit meer vorm heeft zal het in de Wmo-adviesraad worden besproken.

4. Personele aangelegenheden
De vacature is geplaatst op Papendrecht.nl, Puur Papendrecht en Papendrecht.net. Ook zal
deze in De Klaroen geplaatst.
Het rooster van aftreden wordt voor kennisgeving aangenomen.
Voor mevrouw Robart is de tweede periode ingegaan. Mevrouw Robart neemt contact op
met mevrouw Gaartman over haar herbenoeming. Ook zal zij hierover contact opnemen met
de heer Van Dijk. De heer Nieuwstraten pleit ervoor dat de leden meer moeten reageren op
artikelen die worden rondgestuurd. Dit geeft aan dat er aandacht voor de Wmo-adviesraad
is.
5. Gesprek en info vanuit de gemeente
Over het gebruik van de lift op het winkelcentrum buiten de openingstijden is een antwoord
van de heer Scheeren ontvangen. Dit is afgehandeld.

Mevrouw Van den Berg heeft het al over het beleidsplan gehad. Dat heet nu Kompas.
Reactie op brief over eenzaamheid volgt. De brief over onafhankelijke cliëntondersteuning
die kent zij niet. Mevrouw Van der Hoeven stuurt de brief naar mevrouw Van den Berg.
6. Signalen uit de samenleving
Mevrouw Robart geeft aan dat er een ketenbijeenkomst heeft plaatsgevonden waarbij
wethouder Verver en mevrouw Nijstad van Sterk Papendrecht aanwezig waren. Mevrouw
Robart heeft gevraagd naar de signalerende huisbezoeken. De wethouder gaf aan dat er
weer gestart wordt met de huisbezoeken. Zo worden de mensen die eenzaam zijn bereikt.
Het hoeven niet per se fysieke bezoeken te zijn, je kunt deze mensen ook bellen. Mevrouw
Van den Berg is hier niet mee bekend, zij zal navraag doen. Mevrouw De Waard geeft aan
dat in Rotterdam de ouderen een attentie ontvingen. Bij het bezorgen werd direct een praatje
gemaakt. Dit werd positief ontvangen.
De heer Nieuwstraten maakt melding van het vertrek van de directeur van de stichting
Leergeld. De stichting Leergeld werd gedragen door zes gemeentes. Dordrecht heeft zich
teruggetrokken. Nu een grote deelnemer uit de stichting is vertrokken, moet er bezuinigd
worden en de directeur moet weg. Hendrik-ido-Ambacht is ook voornemens om uit de
stichting te stappen. Als de overheid met een beperkt aantal gemeenten moet worden
betaald, wordt het wel heel duur. De inleg moet echt ten goede komen aan de kinderen die
dat nodig hebben. Er mag niets aan de strijkstok blijven hangen. Wat heeft het voor
consequenties als het maar door een beperkt aantal gemeenten wordt gedragen. De heer
Nieuwstraten vraag of er een advies aan het college moet worden uitgebracht. Mevrouw
Robart zal eerst navragen in de Regionale Raad hoe andere gemeentes ermee omgaan. Als
er meer bekend is, zal dit agendapunt opnieuw geagendeerd worden.
Bezoeker uit Odensehuis woonde in Papendrecht. Nu deze inwoner is opgenomen in
Sliedrecht, mocht hij zijn scootmobiel niet meenemen. De heer Nieuwstraten zal nog
navragen hoe het precies zit. Mevrouw Van der Hoeven maakt namens de heer Van Dijk een
opmerking over de scootmobielwinkel/servicepunt in Papendrecht op het industrieterrein.
Deze blijkt niet meer bereikbaar te zijn.
In d'Oude School zit ook een bedrijfje met zorgmiddelen maar dit behelst het duurdere
segment. De heer Nieuwstrategen geeft aan dat dit bedrijf badkameraanpassingen e.d.
uitvoert. Doet niets met scootmobielen.
Koffie met… gaat in de Gerbrandystraat gewoon door. Vreemd dat dat in deze tijd doorgaat
met vrijwilligers. De verantwoording kan niet bij vrijwilligers worden neergelegd. Bijna
onverantwoord. Maar is in overleg met Sterk Papendrecht. Odensehuis is geopend na
afspraak. Daar is een professional aanwezig die toezicht houdt.
7. Nieuws vanuit de Regionale Wmo-raad
Er komt een nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning. Er moet bezuinigd
worden op meerdere fronten. Er is een groei van 22% wat betreft de aanvragen voor
huishoudelijke hulp. Hoe staat dat in verhouding met het afbouwen van de regionale
samenwerking tussen de Drechtsteden?
Wmo-krant; mevrouw Robart zal in het Odensehuis stapeltje neerleggen. In een later
stadium zullen ze ook in het gemeentehuis, bij Sterk Papendrecht en bij de Voedselbank
neergelegd worden.
8. Actielijst en toezeggingenlijst
Wordt aangevuld.
9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw De Waard: wil graag in de selectiecommissie plaatsnemen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

