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Verslag 27 juni 2022 
 
Aanwezig:  Iris Klingeman, Jan van Baren, Roos Vigelius, Jacques Daamen, Pauline de Vries, Zahra 
Bouzidi (leden); Max van de Pol (aspirant lid); Mariëtte Teunissen en Mirjam Karsten (ondersteuners 
Zorgbelang Inclusief) Alberta van den Dool (notulist) 
Afwezig: Dineke Kodde, Corina Heijstek, Armando Hoxha, Zita Goes (gemeente Zwijndrecht) 
 
 

1. Welkom en vaststellen van de agenda 
Jan van Baren (technisch voorzitter) heet allen welkom, en opent de vergadering. In het 
bijzonder worden Max van de Pol, de beoogde voorzitter, en Mirjam Karsten, de opvolger 
van Mariëtte welkom geheten. Verder worden de berichten van verhindering doorgegeven. 
Er volgt een korte voorstelronde. 
Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 4g: ‘aanmelding Wmo-raad en 
Participatiewet, 7 juli 2022’. De agenda wordt hiermee vastgesteld. 

2. Verslag van de vergaderingen 
25 april 2022: wordt vastgesteld 
30 mei 2022: wordt vastgesteld 

3. Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht:  
a. Seniorenraad 
- Jaarverslag 2021 
Roos wijst op de samenwerking tussen beide raden. Er wordt aangegeven dat voor beide 
raden nu een nieuwe fase start. 
- Verslag vergadering 24-5-22 
Er zijn drie nieuwe leden gestart in de Seniorenraad; er bestaat vertrouwen voor de 
toekomst. 
b. Financiën: 
Jacques heeft gesproken met John Struijs. John zal de vergoedingen voor de leden nog 
afwikkelen. Jacques en John zullen zorgdragen voor een goede overgang van het 
penningmeesterschap naar Jacques, per 1 juli 2022. 
c. Stand van zaken stichting: 
Het is aan de nieuwe voorzitter en de penningmeester om dit verder op te pakken. Max geeft 
aan, dat het goed is om de Wbtr te volgen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), op 
basis waarvan één en ander goed geregeld kan worden: er wordt onderscheid gemaakt 
tussen bestuur en toezicht. Het bestuur zou gevormd kunnen worden door een dagelijks 
bestuur (voorzitter, penningmeester en een te benoemen secretaris, wat door Max wordt 
geadviseerd), het toezicht door de leden van de Inwonersadviesraad. 
Iris informeert naar de taken van een secretaris: in feite worden de meeste taken 
overgenomen door het ambtelijk secretariaat en de notulist. 
Iris informeert verder naar de uren die zijn gestoken in het opstellen van beleidsadviezen. Op 
dit moment is dat minder dan bij de start van 2022. Iris merkt op, ingeval er een post ‘overig’ 
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is op de begroting, dat dit gebruikt kan worden voor de uren ondersteuning door Zorgbelang 
Inclusief.  

4. Speerpunten: 
a. Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht: welke aanknopingspunten zijn er voor de 

Inwonersadviesraad? 
Diverse thema’s komen aan de orde in het raadsprogramma. De gemeente werkt dit uit in 
een beleidsplan. Voor de volgende vergadering wordt Zita Goes gevraagd naar de stand van 
zaken, en welke rol de Inwonersadviesraad kan spelen. 
Roos was aanwezig bij een communicatieavond van de gemeente. De gemeente wil inwoners 
meer (vooraf) gaan betrekken. Max merkt op, dat het goed is om te kijken, waar de 
prioriteiten liggen voor de Inwonersadviesraad; dit gerelateerd aan de speerpunten. 
 

b. Wie wordt lid van de Regionale Adviesraad? 
Max geeft aan, dat als hij daadwerkelijk toetreedt tot de Inwonersadviesraad, hij namens de 
Inwonersadviesraad deel wil nemen aan de Regionale Adviesraad. Akkoord. 

c. Cliëntondersteuning 
Er is veel overleg geweest met Annemieke Nieuwstraten (van Iederin), Simon Kok (Vivera 
sociaal wijkteam) Annerieke Halff (beleidsmedewerker gemeente) en Dineke Kodde. 
Simon Kok (Vivera) zou eind februari een voorstel neer leggen hoe de OCO binnen Zwijndrecht 
beter geregeld zou kunnen worden; Simon erkende dat OCO (nog) niet de gewenste aandacht 
kreeg. 
Inmiddels is er al behoorlijk wat tijd verstreken, maar hebben we toch wat kunnen bereiken! 
Het MEE-team binnen Vivera heeft een klein team opgezet voor Molenlanden en Dordrecht 
en dit team verzorgd, volledig onafhankelijk, de OCO vragen vanuit deze gemeenten. 
Dit (kleine) team is gekoppeld aan het OCO team wat werkt in opdracht voor de 
zorgverzekeraars; zij verzorgen de OCO-vragen voor de WLZ. 
Het zou voor de hand liggend zijn -zowel vanuit inhoud, onafhankelijkheid en efficiëntie- de 
OCO vragen vanuit Zwijndrecht, ook onder te brengen bij dit team. 
Vivera kan dit organiseren door een aantal uren vanuit hun eigen wijkteam,  toe te voegen 
aan dit nieuw opgezette OCO-team. 
De komende tijd wordt dit plan verder uitgewerkt en concreet gemaakt en ook de gemeente 
wil hier aan mee werken. 
Annerieke (gemeente) heeft binnenkort weer een overleg met Simon (Vivera) en ik heb haar 
de volgende punten meegegeven: 

➢ Er wordt gesproken over 4u inzet voor OCO aan Zwijndrecht. Dit lijkt mij -als OCO 
goede bekendheid heeft gekregen- erg weinig uren !! 

➢ Welke opleidingen gaan de medewerkers van MEE/Vivera volgen om hun werk goed 
uit te voeren ?   Zij zijn van origine hulpverleners, maar krijgen nu een andere rol. Hoe 
gaan zij meer kennis verwerven over de verschillende “doelgroepen”  ?     (wel bekend 
met mensen met psychische problemen en mensen met een verst. beperking, maar 
minder met -b.v.- ouderen.) 

➢ Hoe gaat de communicatie verlopen over OCO ?  Annerieke (gemeente) gaat dit 
oppakken met de afdeling communicatie van de gemeente, maar ik heb daar nog 
geen concrete info over. Er wordt vanuit “Den Haag” een flinke subsidie verleent aan 
gemeenten om OCO meer bekendheid te geven. Ik stimuleer om hier gebruik van te 
maken ! 

Kortom: er is best al e.e.a. tot stand gekomen, maar er moet ook nog veel gebeuren; de hele 
gang van zaken gaat wel uiterst traag…… 
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5. Signalen: 
Pauline wijst ook namens Armando op het afvalbeleid in de gemeente. In tegenstelling tot 
wat de gemeente aangeeft, heeft Pauline van huismeesters van Trivire gehoord, dat zeker 
afvaldumpingen plaatsvinden. Pauline roept op, als deze signalen gehoord of gezien worden, 
dit hier te melden. De tarieven voor de inwoners met betrekking tot het afval worden in 
september bekend gemaakt. De brief vanuit de gemeente is niet duidelijk opgesteld, zeker 
voor laaggeletterden. 
Jacques merkt op, dat binnen zijn achterban gesproken is over de locaties waar de 
afvalcontainers komen; soms moeten inwoners ver lopen. Hierover zijn signalen, maar veelal 
wordt dit onderling opgelost. 
Max vult aan, dat het beleid is gericht op ‘de vervuiler betaalt’, bij goed scheiden kunnen 
kosten verlaagd worden.  
Over uitzonderingen, zoals medisch afval, incontinentiemateriaal etc. wordt nog nagedacht 
door de gemeente. 

6. Rondvraag 
➢ Jacques informeert naar het Jaarverslag 2021 van de Inwonersadviesraad, en enkele 

verslagen van vergaderingen. Het eerste staat op de website; verslagen worden 
geplaatst zodra die zijn vastgesteld. Wijzigingen die doorgegeven worden, worden zo 
spoedig mogelijk verwerkt. 

➢ Jacques informeert vervolgens naar de vergaderlocatie, die door Covid is gewijzigd 
van gemeentehuis naar deze locatie. Pauline geeft aan, dat het geen probleem is, om 
hier te blijven vergaderen. Max merkt in de zijlijn op, dat het mogelijk voor de 
gemeente wel goed is, zichtbaar te zijn. 

➢ Als laatste wijst Jacques op de kandidatuur van Max, voor voorzitter van de 
Inwonersadviesraad. Max is hedenavond aanwezig om kennis te maken met elkaar, 
en met de materie. Max geeft aan, graag zijn bijdrage te willen leveren. De leden van 
de Inwonersadviesraad zijn hierover positief gestemd, en er wordt besloten dat Max 
zal worden voorgedragen aan de gemeente, als nieuwe voorzitter van de 
Inwonersadviesraad.  

➢ Iris heeft nagedacht over de eventuele vacature van secretaris: vanwege persoonlijke 
omstandigheden ziet zij er op dit moment van af. 

 

    


