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Inleiding 
Eind 2019 zijn de Wmo-adviesraad en de gemeente in gesprek gegaan over de toekomst van de 
adviesraad. In de eerste helft van 2020 hebben we deze discussie voortgezet. Dit heeft geleid tot het 
‘Kader Inwonersadviesraad Zwijndrecht. In dit kader staat omschreven wat voor soort adviesraad we 
willen zijn en hoe we hier vorm en inhoud aan gaan geven.  
 
Voorlopig Jaarplan 
In september 2020 zijn we gestart met de werving van een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. Samen 
met de nieuwe voorzitter en de leden stellen we begin 2021 het definitieve Jaarplan vast. Mogelijk 
komen er dus nog wijzigingen in. In dit voorlopige Jaarplan gebruiken we al wel de nieuwe naam 
‘Inwonersadviesraad Zwijndrecht’.  
 
Taak 
De Inwonersadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over het 
sociaal domein. We gaan daarbij uit het ‘Transformatieplan Sociaal Domein 2020-2022. We zijn ervan 
en doen het samen’.  
 
1. Thema’s 
Bij de advisering gaan we steeds uit van de brede leefwereld van de inwoners van Zwijndrecht. Zij zijn 
niet geïnteresseerd in wetten en schotten. Een groep inwoners heeft, tijdelijk of levenslang, hulp en/of 
ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in de samenleving en zij willen zoveel mogelijk de regie 
over hun eigen leven behouden.  
Een groep biedt juist hulp en ondersteuning als mantelzorger, vrijwilliger of als betrokken burger. De 
Inwonersadviesraad neemt ook hun tips, behoeften en knelpunten mee. 
 
2. Signalering 
Om proactief signalen op te halen is het belangrijk dat we als Inwonersadviesraad goede contacten 
hebben. Zowel met inwoners die zorg/ondersteuning nodig hebben als met belangenorganisaties/ 
cliëntenraden en professionals. We blijven hierin investeren. 
 
Ervaringen ophalen 
Ervaringen ophalen vormt de kern van ons werken. De leden hebben allemaal meerdere thema’s als 
aandachtsgebied (de thema’s uit het Transformatieplan verdelen we in overleg met de nieuwe leden). 
Elk lid haalt actief ervaringen op met betrekking tot zijn/haar thema’s. We bespreken de opgehaalde 
signalen aan het begin van het overleg en bepalen wat we ermee doen. Dat kan leiden tot een nader 
onderzoek of we besluiten de signalen en de tips voor verbetering te bespreken met de betreffende 
ambtenaar. Op deze manier blijven de lijnen kort. De signalen en tips gebruiken we natuurlijk bij de 
advisering over beleidsstukken. Omdat we al in een vroeg stadium onze signalen/tips delen, kunnen 
die meteen meegenomen worden.  
 
Website 
Naast de persoonlijke gespreken die we als leden hebben met inwoners en organisaties willen we ook 
de website benutten voor contacten. Op de website laten we zien wie we zijn en wat we doen. We 
willen de website ook gebruiken om ervaringen op te halen, bijvoorbeeld via een poll.  In 2021 willen 
we de website verder uitbouwen. 
 
3. Deelname aan bijeenkomsten/deskundigheidsbevordering/training 
Ook in 2021 blijven we deelnemen aan plaatselijke, regionale en landelijke bijeenkomsten, zoals de 
bijeenkomsten die georganiseerd worden door de gemeente zelf. We nemen ook deel aan de 
regionale bijeenkomsten over beschermd wonen en de jeugdhulp. Enerzijds om onze kennis te delen, 
anderzijds om kennis op te halen. In het kader van deskundigheidsbevordering en ervaringen ophalen, 
nodigen we ook experts/ervaringsdeskundigen uit voor onze vergaderingen. 
 
In september 2018 heeft de Wmo-adviesraad een training gehad waarin we onszelf een spiegel 
hebben voorgehouden. Dat heeft geleid tot een andere werkwijze. We willen in 2021 weer zo’n 
verdiepende training volgen.  
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4. Deelname aan overleggen 
Vanuit de Inwonersadviesraad nemen we deel aan de volgende overleggen. 
 
Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
De Inwonersadviesraad is met één lid vertegenwoordigd in de Regionale Adviesraad Wmo 
Drechtsteden. De ontwikkelingen binnen de Regionale Adviesraad zijn een vast punt op de agenda. 
Signalen over maatwerkvoorzieningen die we in Zwijndrecht horen, neemt dit lid mee naar de 
Regionale Adviesraad. 
 
Voorzittersoverleg 
De voorzitter van de Inwonersadviesraad deel aan het overleg van de voorzitters van de Adviesraden 
in de Drechtsteden. In dit overleg wisselen de voorzitters hun ervaringen uit en kunnen, indien van 
toepassing, adviezen gedeeld worden. 
 
5. Samenwerking met de gemeente 
In 2021 zetten de goede samenwerking met de gemeente voort. Mevrouw Goes is bij de 
vergaderingen aanwezig. Zij voorziet ons van informatie en vormt de ‘linking pin’ met de ambtenaren 
en het college. 
Zoals we onder punt 2 al hebben aangegeven, willen we de signalen en tips die we ophalen 
bespreken met de betreffende ambtenaren. We gaan ervan uit dat zij hier open voor staan en dat dit 
de samenwerking nog verder zal verbeteren. 
Afhankelijk van het onderwerp blijven we ook komend jaar ambtenaren uitnodigen om een toelichting 
te geven of zij geven zelf aan met de Inwonersadviesraad in gesprek te willen. 
Daarnaast nodigen we de verantwoordelijk wethouder, de heer De Meij, een paar keer uit om aan te 
sluiten bij onze vergaderingen. 
 
6. Ondersteuning 
De verslagen van de vergaderingen van de Inwonersadviesraad worden gemaakt door mevrouw F.A. 
van der Dool en mevrouw M. Teunissen van Zorgbelang Inclusief ondersteunt de Inwonersadviesraad.  
 
7. Vergaderingen 
De Inwonersadviesraad vergadert in 2021 zeven keer. Indien nodig wordt er een extra overleg 
gepland. 
 
8. Samenstelling 
De samenstelling ziet er nu als volgt uit: 

 De heren J. van Baren en J. Struijs en J. Daamen, vanuit de Seniorenraad 

 De heer J. Goud, vanuit het Diaconaal Platform 

 Mevrouw R. Vigelius namens de GGZ 

 Mevrouw C. Heijstek met aandachtsgebieden hulpmiddelen en woningaanpassingen 

 Mevrouw D. Kodde namens de mantelzorgers en de inwoners met een verstandelijke 
beperking 

 Mevrouw J. Verhage namens de cliëntenraden 
  
 


