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Verslag 17 januari 2022 
 
Aanwezig: Monique van Alphen (voorzitter), Jan van Baren (verslag), Jaap Goud, Roos Vigelius, 
Jacques Daamen, Pauline de Vries, Dineke Kodde, Armando Hoxha, Corina Heijstek, Iris Klingeman 
(leden); Bente van de Steenoven (punt 2), Zita Goes (beiden gemeente Zwijndrecht), Mariëtte 
Teunissen (ondersteuner) 
 
01.  Opening 
De voorzitter heet allen van harte welkom met de beste wensen voor dit jaar en opent de 
vergadering. In verband met de afwezigheid van onze notuliste zal Jan van Baren ditmaal de notulen 
maken. Agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 
02. Toelichting op de resultaten onderzoek over de toegankelijkheid en inclusie ( VN-verdrag ) 
Via een powerpresentatie informeert Bente de aanwezigen op welke wijze zij het onderzoek heeft 
uitgevoerd. De definitieve versie van haar onderzoek wordt naar de leden toegezonden. Van belang is 
op te merken dat het om een 0-meting gaat. 

• Deelnemers hebben op individuele basis deelgenomen aan dit onderzoek. 

• Landelijke groepen zijn niet benaderd. 

• Beleidsmedewerkers gaven bij de diverse onderdelen van het onderzoek gemiddeld een 
hoger cijfer dan de overige deelnemers aan dit onderzoek. Op andere punten zijn inwoners 
positiever. 

• Het onderzoek moet leiden tot een praktisch plan van aanpak. Geen woorden maar daden! 
Zo wordt gepleit om bij elk nieuwbouwplan rekening te houden met het VN-verdrag en het 
mogen meelezen bij het invullen van de inclusieagenda. 

 
03. Cliëntondersteuning 
Dineke geeft een korte toelichting op het gesprek dat zij samen met Roos Vigelius heeft gehad met 
Simon Kok (directeur Viverawijkteam ) en Annerieke Halff (gemeente Zwijndrecht). Zo is onder meer 
gesproken over de competenties welke nodig zijn voor een cliëntondersteuner. 
Binnen het wijkteam zijn cliëntondersteuners beschikbaar. Inwonersadviesraad wil graag dat er ook 
een beroep kan worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuners. 
 
04. Voortgang inwonersadviesraad Zwijndrecht 
Begroting en subsidietoekenning 2022 zijn bekend. Financiën wordt een steeds terugkerend 
agendapunt Lopen we financieel nog in de pas zoals dat in de begroting is opgenomen.  
John Struijs blijft vooralsnog penningmeester van onze Inwonersadviesraad tot het moment dat er 
een stichting is gevormd. Zita zoekt uit of het klopt dat John nog penningmeester kan zijn. Vacature 
voor secretaris is ook nog niet ingevuld. 
Voorzitter deelt mee dat er een mogelijke kandidaat is. Deze dame is gevraagd een motivatiebrief te 
schrijven. Als deze binnen is, zal er een gesprek met de kandidaat worden gevoerd. 
 

https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Advies-nieuwbouwplannen-20-1-22.pdf
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05. Signalen 
Het abonnementstarief bibliotheek 2022 is in vergelijking met 2021 flink gewijzigd. Pauline en 
Monique vinden het bezwaarlijk dat het budget abonnement niet meer bestaat. Vooral voor iemand 
met een kleine beurs wordt het nu erg bezwaarlijk om lid te worden van de bibliotheek. Ook vragen 
zij zich af of het afschaffen van het boetegeld bijdraagt aan de motivatie om lid te worden. De 
Adviesraad stemt er mee in om met de directeur van de bibliotheek in gesprek te gaan. 
 
06. Volgende vergadering 28 februari 2022 
Armoede (Zita) en Dashboard Sociaal Domein Zwijndrecht (toelichting Kim Visser) staan op de 
agenda. In de daaropvolgende vergadering wordt het Convenant Dementie Vriendelijk Zwijndrecht 
geagendeerd. Wilma Slinger, belangenbehartiger Alzheimer Nederland sluit aan. 
 
07. Rondvraag 

• Jaap vraagt  of de rittenplanning van de wijkhopper niet efficiënter kan. Gebruikers  moeten 
soms onnodig lang wachten op een retourrit. De Voedselbank probeert de verblijfsduur zo 
kort mogelijk te laten zijn. Bij aankomst bij de voedselbank staat het voedselpakket dan al 
gereed. 

 
 


