Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 20
maart 2017 vanaf 14.00 uur in de zaal "De Markt" van het gemeentehuis 1 in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw V.I. de Waard
De heer J. van de Ruit
Mevrouw I. Robart-Peters
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
De heer R. den Ouden
Mevrouw W. van der Hoeven

mantelzorg, vice-voorzitter
vrijwilligers kerken
persoonlijke titel
Ouderenbonden PCOB, ANBO en KBO
persoonlijke titel
persoonlijke titel
notulen

Afwezig:
De heer J.H. Vermeulen

voorzitter, wijkplatforms

1. Opening en berichten van verhindering, vaststellen en/of aanvullen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
De heer Vermeulen heeft aangegeven tot het einde van zijn aanstelling aan te blijven als voorzitter.
Van de heer Vermeulen zal voorafgaand aan de septembervergadering op gepaste wijze afscheid
genomen worden.
- Plan van aanpak ST / CJG
De heer Westenberg geeft aan dat momenteel bezien wordt hoe met de betrokken partijen e.e.a. vorm
gegeven kan worden. Hoe kan na het samengaan in één pand met elkaar samengewerkt worden.
De heer Van de Ruit wil graag de nieuwe coordinator van het Sociaal Team uitnodigen voor de
volgende vergadering. Dit punt wordt op de actielijst geplaatst.
- Brief B&W aan gemeenteraad d.d. 30 januari 2017
- Brief B&W aan gemeenteraad d.d. 6 februari 2017
- Brief B&W aan gemeenteraad d.d. 21 februari 2017
De brieven worden voor kennisgeving aangenomen.
3. Vaststellen verslag 13 februari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Gesprek met de beleidsmedewerker
De heer Westenberg geeft aan dat onlangs gestart is met het verstrekken van belastinghulp aan
minima. Mensen met een bijstandsuitkering hebben van de SDD een brief ontvangen waarin
geadviseerd wordt om belastingaangifte te doen. De belastinghulpen zijn eindejaarsstudenten fiscaal
recht. Vertrouwelijkheid wordt vanzelfsprekend in acht genomen.
De heer Westenberg geeft ook nog aan dat de verordening beschermd wonen voor besluitvorming
gereed ligt.
5. Bespreekpunten t.b.v. gesprek Woonkracht 10 (mei-vergadering)
In de aprilvergadering moeten vragen worden bepaald. De leden van de Wmo-adviesraad worden
verzocht hun vragen binnen drie weken naar mevrouw Van der Hoeven mailen zodat ze geagendeerd
kunnen worden.
6. Rooster van aftreden
De Wmo-adviesraad moet nadenken over een nieuwe voorzitter. Daarnaast moet nagedacht worden
over hoe de Wmo-adviesraad zichzelf wil profileren in de toekomst; wil men de raad breder insteken;
aan de hand daarvan moet een vacature worden opgesteld.
Wellicht moet onder de leiding van Zorgbelang worden bekeken welke rol de Wmo-adviesraad richting
de gemeente wil nemen.

7. Organisatie bijeenkomst voor burgers m.b.t. Wmo-zaken
Op 20 april 2017 zal de Wmo-adviesraad een bijeenkomst organiseren voor de burgers van
Papendrecht. Het doel van de bijeenkomst is de burger informatie te verschaffen over de Wmoadviesraad en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De burger kan uitleg verwachten over de
aanvraag van hulpmiddelen e.d.. De bijeenkomst wordt geleid door mevrouw Krishnadath van de
Sociale Dienst Drechtsteden afdeling Wmo.
Mevrouw Robart zorgt voor een artikel dat geplaatst kan worden in het Papendrechts Nieuwsblad.
De heer Van Dijk en mevrouw Gaartman zijn niet in de gelegenheid de bijeenkomst bij te wonen.
Mevrouw Van der Hoeven maakt een account aan voor de site www.puurpapendrecht.nl zodat daar
het evenement kan worden geplaatst. (Note: mevrouw Van der Hoeven kan geen account aanmaken
omdat met haar emailadres al een account van de St. Culturele Raad Papendrecht bestaat; dit is
teruggekoppeld naar mevrouw Robart)
8. Rapportages
Op donderdag 23 maart is er een bijeenkomst over jongeren met schulden van 13.00-16.00 uur.
Op 6 april a.s. is er een bijeenkomst (op uitnodiging van Mariette Teunissen) over
ervaringsdeskundigheid. Mevrouw Robart en mevrouw Gaartman zullen de bijeenkomst bijwonen.
Op 30 maart a.s. is er een bijeenkomst in het gemeentehuis over valpreventie. De heer Van Dijk,
mevrouw De Waard en mevrouw Robart wonen deze bijeenkomst bij.
9. Actielijst
Wordt doorgelopen en waar nodig aangepast.

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Robart vraagt naar de uitnodiging van De Koepel in juni; gaat iemand daarheen? Dit gaat
buiten De Koepel om, is geen vergadering van De Koepel zelf. Wel interessant om heen te gaan.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

