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Locatie: Odensehuis in Papendrecht 
 
Aanwezig:  
Dhr. Pieter Struijs  - voorzitter 
Dhr. Jan van Baren  - lid met zetel ZorgThuis 
Dhr. Sijtze Wiersma  - lid met zetel Gehandicaptenzorg) 
Dhr. Paul van Dort  - lid met zetel GGZ 
Mw. Marika Slingerland  - lid namens Alblasserdam 
Dhr. Tjipke van der Plaats - lid namens Dordrecht 
Mw. Tineke Veldhuisen  - lid namens Hendrik-Ido-Ambacht 
Dhr. Jaap Goud   - lid namens Zwijndrecht 
Dhr. Jacques van de Minkelis - lid namens Hardinxveld-Giessendam 
Mw. Ineke Robart  - lid namens Papendrecht 
Dhr. Henk Visser  - lid namens Sliedrecht 
Mw. Mariëtte Teunissen  - beleidsondersteuner vanuit Zorgbelang Inclusief 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Opening 
 

2.  Toelichting Odensehuis1 door Hans Vermeulen 
Het Odensehuis is een inloop voor mensen met beginnende dementie (die nog geen diagnose 
‘dementie’ hebben) mensen met geheugenklachten en hun mantelzorgers. Het wordt gerund door 
vrijwilligers, er is wel een betaalde coördinator. De gemeente Papendrecht heeft de eerste aanzet 
gefinancierd en er zijn giften.  
Op een dag komen er gemiddeld 20 mensen met dementie en 10 mantelzorgers. Nu is het Odensehuis 
twee dagen open, in april gaat dit naar drie dagen. De mensen die komen, betalen een kleine bijdrage, 
voor onder andere de lunch. Ook mensen uit de omliggende gemeenten zijn welkom.  
Is er een drempel voor mensen om te komen, de diagnose is immers nog niet gesteld. Hans en Ineke 
geven aan dat (sommige) bezoekers zichzelf niet (h)erkennen als iemand met dementie.  
 
Odense is een stad in Denemarken en daar is het Odensehuis ontstaan. 
 

3.  Notulen van de vergadering van 4 november, inclusief actielijst: verslag wordt vastgesteld.  
Wijkhopper: in de ene wijkhopper zit je comfortabeler dan in de andere. Jan hoort positieve signalen 
over de Wijkhopper. De reikwijdte van de Wijkhopper is uitgebreid, maar dat is nog niet duidelijk voor de 
mensen.  
De communicatie over de afsluiting van de Wantijbrug is ook niet helder. Doelgroepenvervoer, 
waaronder de Drechthopper, mag wel over de brug. Klanten weten niet dat de Hopper 
doelgroepenvervoer is. 
 
Vanuit Hardinxveld is er een kandidaat voor het Vervoersplatform van Stroomlijn. Hij wordt uitgenodigd 
voor het volgende overleg. 
 

4.  Evaluatie van de Regionale Adviesraad, zie aparte bijlagen. 
 

5.   Concept Jaarverslag 2019: wordt vastgesteld 

 Concept Afrekening 2019: op 28 januari is er een overleg met de financiële commissie. We 
stellen aan de SDD voor om het budget dat over is te besteden aan bijvoorbeeld onderwerp- 
avonden.  

 Rooster van aftreden: Pieter geeft aan dat hij dit jaar wil stoppen. Sijtze, de plaatsvervangend 

voorzitter, wil hem niet opvolgen. Hij wil wel plaatsvervanger blijven. Er moet dus een nieuwe 
voorzitter komen. Dit punt wordt verder besproken op de volgende vergadering. De profielschets 
wordt dan meegestuurd. 

                                                           
1https://odensehuispapendrecht.nl/ en https://www.papendrechtsnieuwsblad.nl/nieuws/algemeen/908775/-mensen-
vinden-het-een-warm-bad-  
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6.  Brainstorm Wmo-krant in 2020: de leden kunnen zich vinden in de opzet Wmo-krant toekomstige stijl 
en de conclusies. 
Communicatie mbt de Wmo-krant (nagekomen bericht via de mail van Lennart de Waard, 7-1-’20) 

- De Wmo-krant wordt gepubliceerd op de website van de SDD onder het kopje 'Klantenkranten' 
- Er wordt een nieuwsbericht geplaatst om sitebezoekers te wijzen op het verschijnen van de 

Wmo-krant 
- Dit nieuwsbericht wordt gedeeld via Facebook & Twitter 

Naast bovenstaande wil de SDD de gemeenten actiever inzetten om de Wmo-krant onder de aandacht 
te brengen. Dat kan o.a. door: 

- Hen fysieke exemplaren te sturen (is al gebeurd voor wat betreft de afgelopen edities van de 
Wmo-krant) 

- Een nieuwsflits in gemeentenieuws te laten plaatsen (in de trant van: "De Wmo-krant is er weer. 
Haal uw exemplaar op bij een van de locaties in uw gemeente (o.a. sociaal wijkteam, tandarts 
???, huisarts ??? etc.") of lees hem online op www.socialedienstdrechtsteden.nl/Wmo-krant)  

- De gemeenten (en evt. de verspreidingslocaties) een zgn. 'toolkit' aan te bieden, waarin 
standaardberichten zijn opgenomen. Die berichten kunnen ze naar eigen inzicht inzetten t.b.v. 
de (gemeente)websites, sociale media etc. 

- (Optioneel: Hen te betrekken bij overige nieuwsflitsen Wmo in gemeentenieuws i.c.m. evt. lokale 
initiatieven). Met dit laatste is de SDD nog bezig. 

 

7.  Gesprekken wethouders en SDD: 

 Zwijndrecht: 5 februari 2020 Pieter en Jaap 

 Dordrecht: 14 mei Pieter en Tjipke 

 Nog plannen: wethouders Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-
Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht.  

 

8.  Rondvraag en sluiting 

 Vergaderschema 2020: wordt vastgesteld. 

 Agendapunten volgende vergadering op 2 maart in Hendrik-Ido-Ambacht:  

1. Borging van de kwaliteit in de aanbesteding van de hulpmiddelen (Service Level Agreement, 

waarin de normen ten aanzien van levering, service etc. zijn vastgelegd en de gunningscriteria) 

2. Communicatie 
 
Rondvraag 
Jaap stelt voor om maatwerk-hulpmiddelen te monitoren. Bij een van de leden van de Adviesraad 
Zwijndrecht was pas na lange tijd haar hulpmiddel op orde. We nemen dit punt mee bij de borging van 
de kwaliteit (wordt bespreken op 2 maart a.s.).  
Tineke geeft aan dat de toegankelijkheid van speelruimte voor kinderen met een beperking wordt 
opgepakt. 
Marika meldt dat de gemeente Alblasserdam per 1-1-’20 is gestopt met de ondersteuning van de 
Adviesraad door Zorgbelang. 
Ineke vertelt dat de Adviesraad samen met een ambtenaar signalen gaat ophalen.  
 

 
  
 
Actielijst, bijgewerkt tot en met 14-1-2020 
 

Nr./ 
Datum 

Actie Door Uitgevoerd? 

1-13-1-‘20 Gesprekken met de wethouders Wmo van 
Alblasserdam, HI Ambacht en Papendrecht 

Alberta van 
den Dool 

 

 

 

http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/Wmo-krant

