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1. Inleiding 
In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de activiteiten die de Wmo-adviesraad heeft uitgevoerd 
in 2020. Onze 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, zoals jeugdhulp en wonen. 
 
 
2. Wmo-adviesraad 
 
Vergaderingen: we vergaderden acht keer in 2020. De eerste vergaderingen van de Adviesraad 
kwamen we nog fysiek bij elkaar. Vanaf maart waren de vergaderingen digitaal. 
 
Gasten bij de vergadering: op 14 september sloten de heer A. Wouters en drie lifecoaches aan om de 
Adviesraad bij te praten over de waakvlamvoorziening voor inwoners met een licht verstandelijke 
beperking. De Adviesraad is blij met deze pilot. 
 
Contactambtenaar: mevrouw W. van Laar, onze contactambtenaar bij de gemeente nam tot 
september deel aan de vergaderingen. Mevrouw Z. Goes heeft vanaf september de taken als 
contactambtenaar van mevrouw Van Laar overgenomen. Zij was aanwezig vanaf september (behalve 
in oktober). Door de contactambtenaar blijven de lijnen tussen de Adviesraad en de gemeente kort. 
 
Nieuw lid vanuit de Seniorenraad: sinds 1 januari is de heer J. Daamen lid van de Adviesraad. Hij is 
de opvolger van de heer J. van Baren, als vertegenwoordiger namens de Seniorenraad.  
 
 
3. Brede Adviesraad  
Eind 2019 hebben we een start gemaakt met de verbreding van de Wmo-adviesraad naar een Brede 
Adviesraad. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we nog voor de zomer van 2020 een 
Kader voor de Brede Adviesraad opgesteld.  
 
Nieuwe leden/voorzitter: de Brede Adviesraad vormde de aanleiding nieuwe leden te werven, met 
name leden met kennis/ervaring die nog niet (voldoende) aanwezig was. Zo is de heer A. Hoxha sinds 
1 oktober lid van de Adviesraad geworden. Eind 2020 waren we nog in gesprek met twee mensen die 
belangstelling hebben. Met hen is afgesproken dat zij eerst een paar vergaderingen bijwonen, voordat 
we hen voordragen. 
Naast nieuwe leden hebben we ook een oproep geplaatst voor een nieuwe voorzitter. Hier zijn 
vooralsnog geen reacties op gekomen. De werving voor een nieuwe voorzitter gaat door in 2021. 
Tot die tijd blijft de heer J. Goud voorzitter a.i. 
 
Reglement/stichting: in de laatste vergadering van 2020 hebben we het Reglement voor de Brede 
Adviesraad besproken. En hebben we afgesproken dat de Brede Adviesraad een stichting gaat 
worden. Dit regelen we verder in 2021. 
 
Nieuwe naam: het voorstel is om de naam van de Wmo-adviesraad/Brede Adviesraad te wijzigen in 
‘Inwonersadviesraad Zwijndrecht’, met als ondertitel ‘Adviesraad Sociaal Domein’. De nieuwe naam 
wordt voorgelegd aan de wethouder, de heer R. de Meij. 
 
 
4. Adviezen/thema’s 
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. 
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 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 de overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz, ‘Samen 

https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/10/Kader-Inwonersadviesraadraad-Zwijndrecht.pdf
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sneller schuldenvrij’, Beschermd Wonen en Opvang en de bijeenkomsten van het Regionaal Netwerk 
Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp. 
 
4.1 VN-verdrag 
Het VN-verdrag is een onderwerp dat al sinds november 2016 met enige regelmaat aan de orde is 
gekomen. De afgelopen jaren zijn hier verschillende ongevraagde adviezen over verstuurd. 
Op 14 september sloot de heer De Meij, aan om samen met mevrouw Goes een toelichting te geven 
op het nieuwe plan van aanpak. Er wordt gestart met de toegankelijkheid van de gemeentelijke 
website. 
 
Toegankelijkheid Walburg: inwoners met een rolstoel kunnen nauwelijks gebruik maken van de 
opritten bij het parkeerterrein (ze zijn ook niet als zodanig gemarkeerd). Daarnaast blokkeren lege 
winkelwagentjes de opritten. De heer Goud heeft contact opgenomen met de winkeliersvereniging. De 
winkeliersvereniging gaf aan dat hij contact op moet nemen met gemeente over deze problemen. De 
‘winkelwagenvang’ is echter de verantwoordelijkheid van de supermarkten, niet van de gemeente. 
Mevrouw Goes zoekt dit nog verder uit. 
 
Het Waalpad/voetpaden in Heersjansdam: sommige voetpaden en het Waalpad zijn niet rolstoel- 
toegankelijk (te smal of obstakels). Dit loopt al sinds 2017. Mevrouw J. Verhage heeft hierover contact 
opgenomen met de verantwoordelijk wethouder, mevrouw J. van Dongen. De gemeente pakt het 
signaal op.  
 
4.2 Wonen 
Op 10 februari hebben we een brief gestuurd naar de heer E. van Zwijnenburg, bestuurder van 
Woonkracht 10 over wonen en armoede, een- en tweepersoonshuishoudens, wonen voor 
doelgroepen en leefbaarheid in de wijken. Op 2 juni is de brief besproken met Woonkracht 10 en 
Trivire. Er is afgesproken dat dit overleg elk jaar plaatsvindt. 
 
4.3 Corona 
Aan het begin van de coronacrisis hebben we aandacht gevraagd voor goede informatievoorziening 
over hulp en ondersteuning aan inwoners. We hebben gepleit voor een wekelijks bericht in De Brug.  
De informatie heeft er een paar keer ingestaan en daarna enige tijd niet. In een brief (25-6-20) naar de 
wethouder met signalen over corona hebben we hier weer aandacht voor gevraagd. In zijn reactie (15-
7-20) gaf de wethouder aan dat de informatie wekelijks gepubliceerd wordt.  
 
4.4 Inkomensafhankelijk PGB in de jeugdhulp 
Het PGB in de jeugdhulp hebben we op 20 april besproken met de wethouder (zie ook 4.7). Op 14 
september is dit punt weer besproken naar aanleiding van onze brief. In Zwijndrecht (en negen andere 
gemeenten in ZHZ, behalve Dordrecht) is het PGB voor jeugdhulp inkomensafhankelijk. Deze keuze is 
door de negen gemeenten gemaakt. Op 30 november is dit onderwerp nogmaals besproken met de 
wethouder. Hij gaf aan dat hij, mede door het aan de orde stellen van dit onderwerp door de 
Adviesraad, heeft besloten het hele beleid begin 2021 tegen het licht te houden. 
 
4.5 Beschermd Wonen en Opvang 
In samenwerking met acht adviesraden uit de regio Zuid-Holland, waaronder de Adviesraad 
Zwijndrecht, is een advies opgesteld over Beschermd Wonen en Opvang (4-12-20). 
 
4.6 Armoede in Zwijndrecht 
In de Nieuwsbrief Zorg & Sociaalweb stonden vijf aanbevelingen voor de verbetering van het 
armoedebeleid in gemeenten. De aanbevelingen hebben we besproken met mevrouw Goes en 
vervolgens als signaal (15-12-20) bij de wethouders De Meij en Jansen neergelegd. 
 
4.7 Adviezen en thema’s besproken met de wethouder 
In 2020 hebben we verschillende keren overleg gehad met de heer De Meij. Op het overleg op 20 april 
hebben we, onder andere, gesproken over de stand van zaken mbt de Brede Adviesraad, de signalen 
naar aanleiding van de coronacrisis, het VN-verdrag/inclusieve samenleving, cliëntondersteuning, 
PGB in de jeugdhulp (zie ook 4.4.) en de monitoring van de hulpmiddelen. 
Op 30 november hebben we gesproken over de mantelzorgwaardering. In het kader van de 
bezuinigingen is het geld op de mantelzorgpas verlaagd naar € 40,-. Op de Dag van de Mantelzorg is 
er niets gedaan in Zwijndrecht, geen blijk van waardering. We hebben voorgesteld rond Kerst de 
mantelzorgers een kaartje te sturen. De wethouder vond dit een goed idee. Later kregen we helaas 

https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/12/Vragen-mbt-wonen-in-de-gemeente-Zwijndrecht.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/12/Gevolgen-van-corona-in-Zwijndrecht.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/12/antwoord-brief-gevolgen-van-corona-Wmo-adviesraad-Zwijndrecht-DEF.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/12/PGB-bij-jeugdhulp.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/12/4-12-20-Advies-BW-en-Opvang-van-de-Adviesraden-regio-ZHZ.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/12/Armoede-in-Zwijndrecht.pdf
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een bericht dat er ook geen kaartje gestuurd wordt. Begin volgend jaar wordt er vanuit de afdeling MO 
een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om wel iets te doen met de dag van de Mantelzorg. Dit 
voorstel wordt onderbouwd met de signalen die de gemeente onder andere van ons gekregen 
hebben.  
 
 
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. 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.   
De voorzitter van de Regionale Adviesraad, heer P. Struijs, heeft elk jaar een overleg met de ‘lokale’ 
wethouders Wmo. Zo ook met wethouder De Meij, de heer Goud sloot hierbij aan. Ze hebben, onder 
andere, gesproken over de maatwerkvoorzieningen en de hulpmiddelen. 
 
5B Voorzittersoverleg Drechtsteden 
De heer Goud nam deel aan het overleg van voorzitters van adviesraden in de Drechtsteden. Het 
verslag van dit overleg wordt ook besproken op de vergadering van de Wmo-adviesraad.  
 
5C Seniorenraad 
De heer Van Baren, de heer Struijs en de heer Daamen zijn respectievelijk voorzitter en leden van de 
Seniorenraad. Zij vormen de schakel tussen de Wmo-adviesraad en de Seniorenraad. 
 
5D Platform Sport en bewegen 
De heer Van Baren was de vaste vertegenwoordiger vanuit de Seniorenraad in het Platform Sport en 
Bewegen. Hij meldde relevante ontwikkelingen ook in de vergadering van de Wmo-adviesraad, zoals 
de opzet voor een protocol mbt misbruik. 
 
 
6. Communicatie 
In 2020 is er een nieuwe website, Inwonersadviesraadzwijndrecht (al vooruitlopende op de nieuwe 
naam) gemaakt door mevrouw N. Peterson. De verdere invulling van de website en het gebruik van 
sociale media pakken we op in 2021. 
 
 
7. Ondersteuning 
De verslagen van de vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn gemaakt door mevrouw F. van der 
Dool en mevrouw M. Teunissen van Zorgbelang Inclusief ondersteunde de Wmo-adviesraad 
beleidsinhoudelijk. 
 
 
8. Samenstelling 
De samenstelling van de Wmo-adviesraad: 

• De heren J. van Baren, J. Struijs en de heer J. Daamen vanuit de Seniorenraad 

• De heer J. Goud, vanuit het Diaconaal Platform, voorzitter a.i.  

• De heer A. Hoxha, namens de GGZ en jeugd (sinds 1 oktober 2020) 

• 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 
 
 
9. 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. 

https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/

