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1. Inleiding
In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de activiteiten die de Wmo-adviesraad heeft uitgevoerd
in 2019. Onze voornaamste taak is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van B&W
van Zwijndrecht over de Wmo. We houden ons ook bezig met de aanpalende en samenhangende
beleidsterreinen binnen het sociale domein. We gaan daarbij uit van de thema’s uit het
Raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’.

2. Wmo-adviesraad
We vergaderden zes keer in 2019. Mevrouw W. van Laar, beleidsadviseur van de gemeente
Zwijndrecht was vaak aanwezig. Ze vormt de verbinding tussen de Wmo-adviesraad en de gemeente.
Voorzitter/leden
Eind 2018 is de heer J. van Ardennen gestopt als voorzitter. Er is een oproep voor een nieuwe
voorzitter verspreid, maar hier zijn geen reacties op gekomen. De heer J. Struijs was tijdelijk voorzitter
t/m 22 maart. Hij was vanaf die datum tot medio juni lid de gemeenteraad. Vanaf 22 maart is de heer
J. Goud voorzitter a.i. De Wmo-adviesraad blijft zoeken naar een nieuwe voorzitter. Tijdens de
afwezigheid van de heer Struijs werd hij, vanuit de Seniorenraad, vervangen door de heer J. Damen.
3. Thema’s
De verschillende thema’s uit het Raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ zijn verdeeld onder de leden.
Aangevuld met twee thema’s die de Adviesraad erg belangrijk vindt.
1. Een evenwichtige bevolkingssamenstelling en wonen: de heer J. Goud en de heer J. van
Baren
2. Prettig en veilig leven in Zwijndrecht: de heer J. Goud en mevrouw R. Vigelius
3. Aanpak van armoede: de heer J. Goud en de heer J. Struijs
4. Een gezonde basis voor iedereen: mevrouw J. Verhage, mevrouw D. Kodde en mevrouw C.
Heijstek
5. Zorg en ondersteuning waar het nodig is: mevrouw J. Verhage, mevrouw D. Kodde, mevrouw
C. Heijstek en mevrouw R. Vigelius
6. Inwoners en hun (zorg)vragen staan centraal: mevrouw J. Verhage, mevrouw D. Kodde,
mevrouw C. Heijstek en mevrouw R. Vigelius
7. Cliëntondersteuning/pilot VG: mevrouw D. Kodde en mevrouw R. Vigelius
8. VN-verdrag / inclusieve samenleving: mevrouw d. Kodde en mevrouw C. Heijstek
Signalen ophalen: om goed te kunnen adviseren, halen we signalen op over maatschappelijke
ontwikkelingen en de gevolgen van de uitwerking van het beleid voor inwoners die gebruik maken van
zorg en ondersteuning. We gaan in gesprek met organisaties, zoals de Viverawijkteams en de
wijkplatforms. Elk lid onderhoudt de contacten met een wijkteam en –platform en koppelt dit terug op
de vergadering. Verder is er informatie opgehaald bij de inloop van Xiejezo, de mantelzorgavonden,
het Alzheimercafé, cliëntenraden en de winkeliersvereniging Walburg. Signalering is een van de
eerste agendapunten, signalen vormen immers de kern van ons werken.
Bijeenkomsten: in het kader van signalering en ophalen/delen van kennis hebben we het afgelopen
jaar deelgenomen aan landelijk, regionale en lokale bijeenkomsten. Ook de deelname aan
bijeenkomsten is een vast punt op de agenda. We koppelen terug welke informatie en/of signalen we
gehoord hebben. Het betreft, onder andere de bijeenkomsten over beschermd wonen,
cliëntondersteuning, huisvesting kwetsbare groepen, bijeenkomsten van het Ouderplatform ZHZ,
GGZ-inloop, Familieraad van Yulius, de SDD, het Vrijwilligersplatform en de Koepel Adviesraden
Sociaal Domein.
3A VN-verdrag
Het VN-verdrag is een onderwerp dat al sinds november 2016 met enige regelmaat aan de orde is
gekomen. Op 21 januari hebben we de notitie ‘VN-verdrag’ opgesteld door mevrouw Van Laar
besproken. Ze stelde voor om in 2019 te starten met een werkgroep VN-verdrag Zwijndrecht. De
werkgroep, waar ervaringsdeskundigen aan zouden deelnemen, zou voor het college een voorstel
‘iedereen doet mee Zwijndrecht’ opstellen. Aan het eind van het eerste jaar zou er dan een lokale
inclusie agenda op hoofdlijnen opgeleverd moeten worden. In 2019 is er helaas geen gevolg gegeven
aan deze notitie.
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Gemeentelijk beleid en het VN-verdrag: op 22 januari is een ongevraagd advies uitgebracht. In dit
advies geven we aan om elk beleids-, uitvoeringsplan en besluit te toetsen aan het VN-verdrag en de
vraag te stellen of dit (indien van toepassing) de lokale inclusie bevordert. Zo worden latere
hersteloperaties voorkomen en wordt meteen aan een inclusief Zwijndrecht gewerkt.
Schouw gemeenteraadsverkiezingen
In het kader van de provinciale verkiezingen in maart 2019 is er weer een schouw geweest van de
stemlokalen. De heer Goud was hier vanuit de Wmo-adviesraad, bij betrokken. De algemene
conclusie was dat de meeste stemlokalen redelijk tot goed toegankelijk zijn.
VN-verdrag en lokaal plan van aanpak
Op 21 oktober hebben we een ongevraagd advies uitgebracht over het VN-verdrag. Een kopie van het
advies dat we 3 mei 2018 hebben uitgebracht. We hebben nogmaals aangedrongen op snelle actie.
Geen reacties
Zowel op het advies dat we op 22 januari hebben uitgebracht als op het advies van 21 oktober is geen
reactie gekomen. In 2020 gaan we door met aandacht vragen voor een inclusief Zwijndrecht.
3B Wonen
In juni heeft de heer Goud overleg gehad met de wethouder, de heer T. Jansen over armoede en
wonen. De gemeente heeft vaak geen invloed op, maar wordt wel geconfronteerd met de gevolgen
van armoede en wonen.
Verder heeft hij gesproken met de heer E. van Zwijnenburg, bestuurder van Woonkracht 10 over (het
tekort aan) sociale huurwoningen in Zwijndrecht. De heer Zwijnenburg wordt in het voorjaar van 2020
uitgenodigd voor een vergadering om door te praten over de (sociale) huurwoningen.

4. Gasten
Hieronder treft u een overzicht aan van de gasten die aanwezig waren bij een vergadering.
Diverz: op 18 maart was mevrouw Y. Zuidgeest, directeur van Diverz aanwezig. Ze heeft een
toelichting gegeven op de activiteiten van Diverz.
In gesprek met de wethouders: op 20 mei sloot mevrouw J. de Witte aan. Met haar hebben we, onder
andere, gesproken over een woonvorm voor psychiatrische patiënten, zoals de Zeeuwse Gronden.
Mevrouw De Witte was hier enthousiast over, maar de invloed van de gemeente hierop is redelijk
beperkt. Verder is er gesproken over de lagere indicatie voor dagbesteding en het tekort aan
‘passende' sociale huurwoningen voor éénpersoonshuishoudens (31% SCP) met een minimum
inkomen of bijstandsuitkering. Hun besteedbaar inkomen is mede te laag door een niet passende
woning.
Op 14 oktober hebben we gesproken de heer R. de Meij. Sinds het vertrek van mevrouw De Witte is
hij ‘onze’ wethouder. Met hem hebben we, onder andere gesproken over de dagbesteding en de wet
verplichte GGZ/ regionaal meldpunt. Hij nodigde ons uit regelmatig contact met elkaar te hebben om
signalen en ontwikkelingen uit te wisselen.
Toekomst van de Wmo-adviesraad
Zowel met mevrouw De Witte als met de heer De Meij is gesproken over de toekomst van de
Adviesraad, zie punt 6.

5 Deelname aan regionale en lokale overleggen
5A Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
De heer Goud is de vaste vertegenwoordiger van de Wmo-adviesraad in de Regionale Adviesraad
Wmo Drechtsteden. De verslagen van de vergaderingen van deze adviesraad zijn een vast punt op de
agenda. Signalen over maatwerkvoorzieningen, zoals dagbesteding, hulpmiddelen en de
Drechthopper, neemt hij mee naar de Regionale Adviesraad. Voor een snelle afhandeling worden
signalen ook tussentijds besproken met de SDD.
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5B Voorzittersoverleg Drechtsteden
De heer Struijs nam deel aan het overleg van voorzitters van adviesraden in de Drechtsteden. Het
verslag van dit overleg werd ook besproken op de vergadering van de Wmo-adviesraad.
5C Seniorenraad
De heer Van Baren en de heer Struijs zijn respectievelijk voorzitter en lid van de Seniorenraad. Zij
vormen de schakel tussen de Wmo-adviesraad en de Seniorenraad.
5D Platform Sport en bewegen
De heer Van Baren is de vaste vertegenwoordiger vanuit de Wmo-Adviesraad in het Platform Sport en
Bewegen. Hij meldt relevante ontwikkelingen in de vergadering, zoals een lokaal akkoord: ‘iedereen
moet kunnen bewegen’.

6. Toekomst van de Wmo-adviesraad
Op 20 mei is gesproken met mevrouw De Witte over de toekomst van de Adviesraad. Om het
cliëntperspectief vanuit verschillende hoeken te benaderen is een Wmo-adviesraad een goed
instrument, vond zij. Er moet voldoende zicht zijn op wat leeft onder cliënten. Zij gaf aan dat een
overleg kan bestaan uit vaste deelnemers, maar er moet zorg voor gedragen worden, dat de groepen
die het aangaat, bereikt worden.
Op 14 oktober sloot de wethouder, heer De Meij, aan. Hij vond het belangrijk dat er een adviesraad is
die contact heeft met inwoners die gebruik maken van voorzieningen. Een adviesraad die signaleert
en die signalen kan duiden. De vorm vond hij minder belangrijk.
Proces in het kader van de toekomst van de adviesraad
In de vergadering van 16 september hebben we gesproken over de toekomst van de Wmoadviesraad. Mevrouw Van Laar had een memo opgesteld over cliëntenparticipatie. We gaan samen
met de gemeente nadenken over wat voor soort adviesraad we willen zijn. De vergadering van 18
november stond in haar geheel in dit teken. In 2020 ronden we dit proces af.

7. Communicatie
In 2019 is er een nieuwe website, http://www.wmoraad-zwijndrecht.nl/, gemaakt door heer H.
Touwslager. De invulling van de website en de sociale media worden meegenomen bij de uitwerking
van de toekomst van de adviesraad.

8. Ondersteuning
De verslagen van de vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn gemaakt door mevrouw F.A. van der
Dool en mevrouw M. Teunissen van Zorgbelang Inclusief ondersteunde de Wmo-adviesraad
beleidsinhoudelijk.

9. Samenstelling
De samenstelling van de Wmo-adviesraad:
 De heren J. van Baren en J. Struijs vanuit de Seniorenraad. De heer Struijs was voorzitter a.i.
tot 22 maart 2019
 De heer J. Goud, vanuit het Diaconaal Platform, voorzitter a.i. vanaf 22 maart 2019
 Mevrouw D. Kodde, namens de mantelzorgers en de inwoners met een verstandelijke
beperking
 Mevrouw J. Verhage, namens de cliëntenraden
 Mevrouw R. Vigelius, namens de GGZ
 Mevrouw C. Heijstek, namens de chronisch zieken en gehandicapten, vanaf 1 september

10. Financiën
De heer Struijs is de penningmeester van de Wmo-adviesraad. Hij heeft een financieel jaarverslag
gemaakt. Tevens is er kascontrole gehouden, waarbij werd vastgesteld dat de inkomsten en uitgaven
alleen gedaan zijn voor de uitvoering van de activiteiten van de Wmo-adviesraad.
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