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Verslag 18 januari 2021 

 

Aanwezig: Jaap Goud (voorzitter a.i.), Jan van Baren, Roos Vigelius, Jacques Daamen, 

Dineke Kodde, John Struijs, Joke Verhage, Armando Hoxha (leden), Pauline de Vries 

(gast), Zita Goes (gemeente Zwijndrecht), Mariëtte Teunissen (ondersteuner), Alberta 

van den Dool (notuliste) 

 

Afwezig: Corina Heijstek (lid) 

 

 

 Welkom en kennismaken met Pauline de Vries 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering, met goede wensen voor 

2021. Pauline de Vries wordt hartelijk welkom geheten, zij zal enkele 

vergaderingen aanwezig zijn, om zich te oriënteren, eventueel volgt een 

voordracht als lid van de  

Inwonersadviesraad Er volgt een korte voorstelronde. 

 

1 Verslag van de vergadering van 30 november 2020: wordt vastgesteld 

 

2 Voortgang Brede Adviesraad Zwijndrecht:  

a. Samengaan met de Seniorenraad 

Er wordt gesproken over de samenwerking en het al dan niet samengaan met de 

Seniorenraad. Jan van Baren licht toe, dat de agenda’s van beide raden vaak 

dezelfde punten omvatten. De vraag is, op welke vlakken de raden elkaar kunnen 

vinden, en wat verwachten de beide raden van elkaar. In de verordening van de 

gemeente staat wat de opdracht is van de raden. Ook daar valt de overlap op. 

Jacques Daamen geeft aan, dat de Seniorenraad dit punt nog niet besproken 

heeft.  

Vervolgens informeert Joke Verhage naar enkele zaken: formeel brengt de 

Seniorenraad geen advies uit naar de gemeente, ongevraagd advies is wel 

mogelijk. Regelmatig sluit een wethouder of burgemeester aan bij de 

Seniorenraad, maar er is geen vaste ambtenaar aanwezig. De achterban wordt 

gevormd door de ouderenbonden KBO en PCOB. Omdat er nog geen discussie in 

de Seniorenraad plaatsvond is niet bekend over welke afvaardiging naar de 

Inwonersadviesraad wordt gesproken, en welke meerwaarde men als 

Seniorenraad ziet. 

Jan van Baren roept op, om ook als Inwonersadviesraad aan te geven, wat de 

Seniorenraad kan verwachten, waarop Dineke Kodde aangeeft, dat de 

Inwonersadviesraad de belangen behartigt van mensen in de samenleving, dus 

ook van senioren. Verder wordt opgemerkt, dat het de Seniorenraad vrij staat, 

zichzelf te organiseren, dat is niet aan ons. 

Zita Goes geeft aan, dat geproefd werd, dat er bij de Seniorenraad een wens 

bestond om samen te gaan; er worden vergelijkbare thema’s besproken, en het is 

beter krachten te bundelen. De gemeente wil minder in ‘hokjes’ denken, en meer 

vanuit de inwoner; daarom is het beter elkaar te versterken. 

Mariëtte Teunissen stelt voor om met enkele leden uit beide raden bijeen te 

komen, om te bespreken hoe verder samengewerkt kan worden om elkaar te 
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versterken. Eventueel kan vooraf een gezamenlijk document opgesteld worden. 

Voor de volgende vergadering kan er dan een plan van aanpak liggen. 

Er wordt afgesproken dat de interim-voorzitter en de toekomstige voorzitter van 

de Seniorenraad benaderd worden voor de werkgroep; vanuit de 

Inwonersadviesraad zullen Jan van Baren, Jacques Daamen en Joke Verhage 

deelnemen. Mariëtte Teunissen zal één en ander verder aansturen. 

b. Nieuwe leden 

Hoe kan een brede groep inwoners vertegenwoordigd worden: toelichting Zita 

en Joke 

De voorzitter meldt, dat er nog een kandidaat is voor de Wmo-adviesraad; 

vanwege Covid19 is één en ander uitgesteld. 

Zita Goes en Joke Verhage hebben overlegd met de communicatieadviseur van de 

gemeente. Er is besproken, hoe een meer diverse groep inwoners aangesproken 

kan worden (achtergrond, leeftijd, beleidsterreinen). Nu worden advertenties 

binnen het eigen netwerk verspreid of via de website. Er is voorgesteld de 

vacature voor voorzitter uit te zetten via ‘werving en selectie’ van Drechtsteden, 

en het dus regiobreed uit te zetten. Ook via een breder netwerk kunnen mensen 

benaderd worden. De vormgeving van de oproep wordt ook aangepast; er wordt 

een aantal successen van de Inwonersadviesraad benoemd zodat inwoners weten 

wat de raad doet. 

De uiteindelijke advertentie wordt afgewacht, daarna zal zo spoedig mogelijk 

werving plaatsvinden. Ook wordt de advertentie gedeeld via Diverz. Joke Verhage 

zal dit ook via haar eigen netwerk delen, en proberen jonge mensen actief te 

krijgen voor de raad. 

c. Rooster van aftreden 

Bij het vertrek van John Struijs moet er een nieuwe penningmeester gezocht 

worden. Jacques Daamen stelt zich beschikbaar als reserve. 

Jan van Baren is afgetreden als lid van de Seniorenraad, maar kan zitting nemen 

als afgevaardigde vanuit de Cliëntenraden. Zita Goes geeft aan, dat vanwege deze 

uitzonderlijke periode van Covid-19 daarvoor geen bezwaren zijn. Dit moet wel 

officieel met een brief aan de wethouder gevraagd worden. De herbenoeming van 

Jaap Goud wordt daarin meegenomen. 

d. Aandachtsgebieden van de leden 

Door middel van het overzicht kan beoordeeld worden, welke richting nog gemist 

wordt. Verder kunnen de aandachtsgebieden toegevoegd worden aan de website. 

Er wordt afgesproken, dat Mariëtte het overzicht nogmaals rondstuurt; iedereen 

kijkt of het klopt, dan kan het vervolgens via e-mail vastgesteld worden. 

 

3 Signalen/thema’s 

a. Covid 19 

Armando Hoxha vraagt aandacht voor de jongeren, en de problematiek van 

eenzaamheid. Zita Goes meldt, dat bij het rijk subsidie is aangevraagd; vandaag 

is een persbericht uitgegaan naar jongeren, over een voorstel in de 

voorjaarsvakantie. Er wordt afgesproken dat Armando zijn idee mailt, in overleg 

met Pauline de Vries. Joke Verhage wijst op verschillende activiteiten voor 

jongeren via Diverz, Jong Zwijndrecht, Zwijndrecht voor elkaar. Armando geeft 

aan, dat jongeren dit wel moeten weten. 

Verder geeft Joke Verhage aan, dat vanuit de informatie die zij meekrijgt, het één 

en ander redelijk onder controle lijkt. Veel personeel van Swinhove is al ingeënt, 

de cliënten ontvangen volgende week een brief.  

Roos Vigelius wijst op mensen in haar omgeving die ziek zijn, en die erg eenzaam 

zijn. Roos is blij, dat de inlopen voor kwetsbare groepen open mogen blijven. 

De voorzitter heeft gesproken met Gert Klein Hesseling van het wijkteam: 

inwoners lopen vast op toenemende digitalisering; de dagopvang is beperkt 

toegankelijk; mantelzorgers zijn behoorlijk belast, en wat is het gevolg van het 

instellen van een avondklok, de voedselbank is van 120 naar 190 deelnemers. 

De opvang van GGZ loopt goed volgens Armando en Roos. 
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b. VN-Verdrag Handicap/ hoe verloopt de uitwerking van de 

participatiewet voor de burgers van Zwijndrecht?  

De indruk bestaat dat participatieplekken onder druk staan door veranderingen in 

de wetgeving; de vraag is of werkgevers na de realisering van de werkplek ook 

nog verder begeleiding geven. Ook ontstaat druk door bezuinigingen bij de SDD. 

Op- en afritten bij winkelcentrum Walburg (er staan nog steeds 

winkelwagentjes bij de op- en afritten. Hierdoor kunnen mensen in een 

rolstoel er geen gebruik van maken). 

Afgelopen vrijdag is een plan van de supermarkten naar de gemeente gestuurd, 

met betrekking tot de winkelwagens. De voorzitter merkt op, dat de oprit nog niet 

herkenbaar is als oprit voor invalidenwagens. Dit kan opgelost worden met een 

pictogram. 

c. Problemen stoepen aanpassen Heerjansdam nog niet opgelost 

Joke Verhage geeft aan, dat Nel Kruis nog niets heeft vernomen, terwijl Zita Goes 

aangeeft dat de conclusie van de beoordelaar was dat er niets aan de stoepen 

gedaan kon worden, en dit meegedeeld zou zijn aan Nel. Joke Verhage zal dit 

opnemen met Nel. 

d. Armoede (brief verstuurd op 15-12-20) 

Er wordt afgesproken dat Armando Hoxha, John Struijs en de voorzitter het 

overleg met de wethouders voeren. Zita Goes zal de afspraak laten plannen. 

Verder geeft Zita aan, dat het antwoord op de brief nog verschijnt. 

e. Aandachtspunten: overzicht aandachtspunten voor de politieke 

partijen 

In het verleden is afgesproken om de aandachtspunten van de 

Inwonersadviesraad eens in de vier jaar onder de aandacht van de politiek te 

brengen.  Verwijzend naar de bijlage merkt Zita Goes op, dat enerzijds ‘meer 

sociale huurwoningen’ wordt genoemd, en anderzijds ‘veel armoede’. Als er meer 

sociale huurwoningen komen trekt dat nog meer inwoners aan met het risico op 

armoede. Joke Verhage wijst erop, dat de raad graag aandacht wil voor voldoende 

sociale huurwoningen, de huidige inwoners moeten fatsoenlijk kunnen wonen. 

Verder benoemt Zita het ‘sporten van kinderen’: er wordt aangegeven vanuit de 

raad, dat bij kinderen die in armoede leven een slechte gezondheid toeneemt. 

Hier zijn suggesties voor gedaan.  

Met betrekking tot ‘Thuis in Zwijndrecht’ wordt aangegeven, dat dit een belangrijk 

onderwerp blijft. Er blijft een groep vluchtelingen die moeilijk te scholen is, en 

daardoor moeilijk participeert. Binnenkort komt er weer een nieuwe groep. O.a. 

deze aandachtspunten worden middels de brief aan de politiek voorgelegd. 

Documenten uit de regio: 

i. Cliëntervaringsonderzoek jeugd 

De voorzitter wijst op de reactiebrief van het Jeugd Ervaringen Team (brief met 5 

prioriteiten). Er is nog geen reactie op gekomen. 

Het viel Dineke Kodde op, dat bij de 20 % die niet goed gaat, nergens 

‘cliëntondersteuning’ wordt genoemd, terwijl dat juist een belangrijke rol kan 

spelen. Dit is in de adviesraad van Dordrecht ook besproken; blijkbaar wordt 

cliëntondersteuning niet aangeboden. In de Regionale Adviesraad Wmo 

Drechtsteden komt dit punt op de agenda. 

Verder vallen de wachttijden op. De voorzitter benoemt het lange traject, vanaf 

aanvraag tot men daadwerkelijk wordt geholpen. 

Armando Hoxha informeert, om hoeveel deelnemers uit Zwijndrecht het gaat, die 

niet tevreden zijn over de effectiviteit van het aanbod. Mariëtte zal dit opvragen. 

De voorzitter gaf aan dat hij meer kijkt naar de situaties waar het niet goed gaat. 

Armando geeft aan dat ondanks de verschillende inzichten met betrekking tot de 

werkelijkheid van de jeugdhulp in Zuid-Holland en de conclusies van het rapport, 

hij zich afvraagt wat onze gemeente/serviceorganisatie/ Jeugdteam/ heeft gedaan 

met de gegevens: 

1.     Bij een groep jongeren/ouders sloot de hulp niet aan 

2.     Door de hulp voelden ze zich niet beter 
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3.     Of niet tevreden waren met de bereikte resultaten. 

Zita gaf aan dat ze het gaat navragen bij de beleidsmedewerker. 

ii. Woningmarktanalyse Drechtsteden 

Er is een hoog percentage aan eenpersoonshuishoudens, terwijl daar weinig 

woningen voor zijn. De voorzitter geeft mee het document te bekijken, 

desgewenst kan het terugkomen tijdens een volgende vergadering. 

Armando wijst op mogelijkheden, om huurverlaging aan te vragen. Deze 

informatie is nauwelijks bekend. Hij zal hiervoor een opzet voor een bericht 

maken, dat hij deelt met de voorzitter en John Struijs; vervolgens wordt het 

overgedragen aan Mariëtte, die het naar het Sociaal Wijkteam, Schuldhulpmaatje, 

Humanitas etc. zal sturen. 

 

Op woensdag 10 februari is er een bijeenkomst inzake ‘huisvestingsverordening; 

Armando Hoxha en de voorzitter zijn aanwezig. 

Op 28 januari a.s. is er een bijeenkomst van Movisie, over cliëntondersteuning. 

Dineke Kodde en de voorzitter hebben zich opgegeven. 

4 Mededelingen vanuit de gemeente  

Zita Goes informeert wie van de leden de nieuwe website van de gemeente wil 

testen: Jacques Daamen en Armando Hoxha. 

5 Rondvraag: 

➢ John Struijs benoemt, dat Zwijndrecht het aantal sociale huurwoningen 

met 600 wil verminderen.  

➢ Roos Vigelius wijst op de eigen bijdrage van het CAK voor hulp in het 

huishouden. Zij vangt signalen op, dat met name mensen die laaggeletterd 

zijn de informatiebrieven niet goed tot zich kunnen nemen, waardoor 

mogelijk problemen ontstaan.   

 


