Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op
maandag 9 december 2019 vanaf 13.00 uur in "Oosteindzaal" van het gemeentehuis in
Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
De heer P. Bezemer
Mevrouw V.I. de Waard
De heer G. Krijgsman
De heer M. Scheeren
Mevrouw W. van der Hoeven

persoonlijke titel, voorzitter
kerken
mantelzorg
persoonlijke titel, mantelzorg
beleidsmedewerker gemeente Papendrecht
notulen

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Gaartman- Benschop persoonlijke titel
De heer A.W. van Dijk
ouderenbonden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
- conceptbrief aan de gemeente
De heer Van Dijk heeft wat opmerkingen over de brief gemaakt. Tevens zijn er nog wat
aandachtspunten die ook in de brief zullen worden vermeld.
- vacature
De heer Krijgsman geeft aan dat met alle sollicitanten gesprekken gevoerd zijn. De kandidaten
waren allemaal geschikt. Uiteindelijk is de keus gevallen op de heer H. Nieuwstraten vanwege zijn
kennis, zijn affiniteit met de gehandicaptenzorg en zijn netwerk in de regio.
Mevrouw Van der Hoeven zet de benoeming in gang.
- info m.b.t. de bijeenkomst van 25 maart 2019 (ter info)
Hieruit blijkt wie en wat de Wmo-adviesraad wil zijn. De Wmo-adviesraad wil een vraagbaak voor het
College zijnen ook een serieuze partner van de gemeente. Het document zal als leidraad worden
gebruikt. Een eerst aanzet om actiever te worden is de brief aan de gemeente.
3. Verslag Wmo-adviesraad 11 november 2019
- Naar aanleiding van de opmerking over de dementievriendelijke gemeente merkt de heer
Bezemer op dat de gemeente verder gaat met dit predicaat. Waarschijnlijk zal het
Odensehuis de trekker van dit project worden.
- Mevrouw Robart heeft m.b.t. het elektrisch rijden aan de heer Van Gemert een antwoord
gezonden.
- Met betrekking tot het VN verdrag: mevrouw Robart, de heer Nieuwstraten en de heer
Scheeren zijn naar een dag over de inclusie in Utrecht geweest.
- De heer Krijgsman geeft aan dat hij met een gehandicapte plaatsenoot een rondje
Papendrecht heeft gedaan waarbij een aantal ongemakken zijn vastgesteld. Deze zijn
gemeld bij de gemeente en daar is aandacht aan geschonken.
Verslag wordt vastgesteld.
4. Gesprek en info vanuit de gemeente
De Wmo-adviesraad vraagt zich af wie de vragenlijsten voor signalerende huisbezoeken 85+
van Sterk Papendrecht maakt. De vragenlijsten moeten gescreend worden. De heer
Scheeren denkt niet dat de gemeente Papendrecht dit doet. Hij zal hierover contact
opnemen met de heer Kok.

Er zijn veel zelfstandige en actieve 85+mensen. Ook in eengezinswoningen. Een
aandachtspunt is het gebrek aan doorstroming. Er wordt ingezet op woningen in het
duurdere segment om de voorzieningen in stand te kunnen houden.
De heer Scheeren verduidelijkt zijn aanwezigheid bij de vergaderingen van de Wmoadviesraad. De heer Scheeren probeert elke vergadering minimaal een half uur aanwezig te
zijn. Bij bepaalde agendapunten zal een andere collega aanschuiven.
Er zullen een aantal instellingen bezocht worden om input te krijgen. Er zal worden
aangesloten bij koffiemomenten om input te op te halen.
Het Wmo-beleidsplan zal 1e helft van volgend jaar afgerond worden. Evelien Korteland zal
t.z.t. contact opnemen.
5. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-raad
- concept verslag Regionale Wmo-raad d.d. 4 november 2019
Is ter info aan de Wmo-raad doorgezonden.
6. Actielijst en toezeggingenlijst
Geen bijzonderheden.
7. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

