
 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp  Van/behandeld door  Datum 

Gevolgen van corona  Willeke van Laar  14 juli 2020  

Uw kenmerk/schrijven  Ons nummer  Verzenddatum 

Brief 25 juni 2020  2020-volgt  15 juli 2020 

     

Beste leden van de Wmo adviesraad, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 25 juni jl. waarin u uw zorgen deelt met het college van 

B&W over de gevolgen van corona. 

Met deze brief wil ik reageren op de observaties die u in uw brief heeft verwoord. 

 

Als het gaat over uw zorgen over de mogelijkheden die cliënten en contacten van cliënten in 

verpleeghuizen hebben (gehad), in relatie tot de verantwoordelijkheid en gezondheid voor 

de totale populatie in deze coronacrisis, dan delen we uw zorgen over de soms inhumane 

gevolgen van de strenge maatregelen.  

Graag deel ik met u het gegeven dat de gemeente Zwijndrecht, zodra vanaf 16 maart jl. het 

begin van de corona maatregelen werd afgekondigd, alert en proactief heeft opgetreden. 

Samen met de lokale partners, zoals Zwijndrecht voor elkaar, Vivera sociaal wijkteam, de 

lokale diensten, en de Sociale dienst Drechtsteden is er goed en snel gereageerd op 

zichtbare en te verwachten vragen, die om een oplossing vroegen. In de bijlage vindt u een 

document waarin deze verrichtingen zijn verzameld en gedocumenteerd. Dit document 

delen wij graag met u. 

Via onze partners, zoals MEE en mantelzorgers in Zwijndrecht, zijn signalen over 'maatwerk 

per cliënt' ook bij de gemeente Zwijndrecht bekend geworden. Meer maatwerk per cliënt is 

een onderwerp dat juist ook regionaal, in de regionale Wmo adviesraad als bespreekpunt 

geagendeerd kan worden. Uw conclusie dat het landelijk beleid heeft gefaald, deel ik niet. 

Een landelijke evaluatie over de noodmaatregelen, die vanaf half maart van kracht werden, 

is nog niet uitgevoerd 

 
Voor wat betreft 'hulp aan kwetsbare inwoners' – er zijn veel initiatieven door de gemeente 
Zwijndrecht en lokale organisaties opgestart om de kwetsbare inwoners uit Zwijndrecht te 
bereiken en ondersteunen tijdens de lockdown. Elke week is er o.a. in de Brug gepubliceerd 
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over het belteam van Diverz, de coronalijn van de gemeente Zwijndrecht en de extra inzet 
van Zwijndrecht voor Elkaar. De site van de gemeente Zwijndrecht werd dagelijks bijgewerkt 
met actuele informatie en nieuws. De mantelzorgondersteuning van MEE heeft extra 
inspanningen gedaan om overbelaste mantelzorgers te ondersteunen en van de juiste hulp 
te voorzien. Bovendien heeft de gemeente o.a. een E-team opgericht dat langs de deuren in 
de kwetsbare buurten van Zwijndrecht gaat, is er een Blijf Toch Thuis Tombola 
georganiseerd en zijn er kaartenactie voor de ouderen in Swinhove uitgevoerd. Sinds 2015 
is het wijkteam met een vast telefoonnummer bereikbaar – ook als informatiebron naar 
andere voorzieningen. U schrijft: wat je niet weet, zoek je ook niet op. Onze ervaring is dat 
inwoners niet op zoek gaan als ze geen hulp nodig hebben. Het wijkteamtelefoonnummer is 
goed bekend en wordt regelmatig gepubliceerd. Daarnaast is in de coronatijd extra 
telefonische bereikbaarheid georganiseerd, om inwoners maximaal de gelegenheid te geven 
met de partners van de gemeente Zwijndrecht in contact te komen. Inmiddels is de pagina 
waarop u in de brief wijst, voor de tweede keer in de Brug gepubliceerd. 
 
Uw observatie over de anderhalve meter samenleving en de positie van blinden en 
slechtzienden in deze situatie delen we met u. 
We nemen uw aanbod graag aan om hierover in de volgende vergadering van de Wmo 
adviesraad Zwijndrecht in september van gedachten te wisselen. 
 
Voor uw verzoek om een diepgaande evaluatie over coronamaatregelen en te leren van 
opgedane ervaringen: de landelijke politieke partijen in de Tweede Kamer zijn bezig om 
deze evaluatie in gang te zetten. Gevoed door alle signalen die er met de Kamerleden 
worden gedeeld, ook vanuit lokale en regionale bronnen, zien we deze evaluatie met 
aandacht en vertrouwen tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ronald de Meij 

wethouder Jeugd, Wmo, Gezondheid, Onderwijs, Sport en Cultuur 

Gemeente Zwijndrecht 

 

 

  


